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 ءانبالا اذككه ام مهتعاو ه ىدحلا قرط اوعرشا نم ىجْلا

 ةانبملا يف نوصاعلا ىرب امم * فئاخ يلق تاديسلا ديس

 داشرا تبصامو لالضلا ضرأ * ىلع تيطش ؟ سفنلاف مهنم نا

 داهج دابتحا» ةذيرشلا در ©  ىهلا تبل ان ىلا ىابتدهجا

 تارت فا 0001122132 دلع دقو نولذلاب نحا تدور
 داهسلا ةودق اوناك لصللاف ا ع فرعم لتم ءايالا ىف ناك ام

 داعصالا مم مدجنم راس ذا »8. ارو 0
 داهزلاو ريكا دفو هوجو د ام لك "رم ااغراف كلاب تيناو

 يداز يبارش ينصح يتنج يه *# يتلا كتبحم ىوس داؤفلا يف ام

 كلاخو هباش لج نم قلت د نو ىرولاو سفنلا ك1

 همس ا اا رس ا 3 و سس

 5 هللا ءاش نا ثلاثلا ءزجللا هيابو يناثلا .زحلا ىلا



 لودع مارغلا ىوعد ىلع يدوبش

 ةربعو رارفصا هيكزي يلعف

 ترطس يدخ قوف ينفج مالقاو

 ةخ قى شع يضما ىوملا يضاقو

 ةنايص مارألا قرش نم ىدخ

 ينمو ”هلوت بولا ارك, ىلا
 ةربع ةعاق تيبلا اذه باب ينو

 تا ا 3 1

 ةفرط ميتلا شوح ىلا هنمو

 ب هيف باب شوملا ىفو

 هما رى لسا ها 5

 هادا
 د قاوم 0 مااا لع هير ل وح با 2090: نو دبل ع نري

 رط خا نيلخادلا 5 دنعو

 حس ب نضر نا ا -

 أهرح دياز ماج : ردصلا يفو

 هبحم ترا بوبحلا دبش دقو
 هآلصو مرح ْق اني رر>و

 - رتويت حو سس س2

 ناو انيس ال رو يلح م اقام

 ١ ل رار د بيشملا يف ام

 كرش

 لودع لودعلا حرج يلي #

 د

 أوصب داؤفلا ُ 15 هن تك 03

3 

 ان

 د

 د

 د

2# 

 دس + هج <> ©> +

 * أيبعطق نوميرا نم يتلحتاو

 * اهوهز ىف قتجصو ناقل لو

 5 0 كلم باشا آل

 * ترخاتف قتلا 'سارفا تبرعا

 «* ًاهرامضم ىدم قكبقلا تحرس

 « ىوهلا رحب يف سفنلاو اذب ىل نم

 ءلاطم « قتل هرهاظم ىسن
 66 هَ

 1 ا

35 

 ندي ا كيال
 لسا

 لور قو رح كالي !اصو

 لوز من ءاعحلالاو دبكلا ا

 لو مالظلا طسو ىتجبم اه

 لوسغ عومدلا ربع اه سلو

 لولح ناكملا اذ يف هل لح

 لودع د مارقلا 0 هلو

 يدق هكرد نع ترصق 9 ناو

 307 مدنلا قيس دقفو أبعل

| 3 34 0 

 4 قي بيشئملا فاو

 ءاسع طاغذلا ىر تعللا تكو

 ١ 95 | ١

 ارعالا 4 قرح ْ ف

 ءالغ تاكذلا |[ 2 2 ا

 ءاودعلاو فيوستلا اهب ىرج

 ءاعرتسا أن " 5
 هس

 ١١ عا
 0 يي امم
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 ليدانقلا تملعو

 00 ءانكلا حاصو

 نرش نود يالا راطو

 نكللو

 لاك

 ريط ماهو داما نح اذا

 اولوصف مكانقشع 5 انتشع

 هوشوشوف لودعلا ءاج اذا
 انايح مدخ درو انفطق

 مو ليبعش أدب رعو

 ا سورا راصف ناهض اجاهبا
 د

 نب

 د

 د

 نب

+ 

 ني

 ىتكو رهظن مل هيف كلل

 ىعزو 00 20

 انج ناسنالا اذا مت" الف

 اند قشعلاب اور أو اوهتو

 انارش انه او رهجافالآو

 3 دك نشارلارخ نمو

 اننخ (امو ماشللا انقزمو

 يناجلا كغم ردع كييضل لغزو 12 ات 1 ف ولا تاع عد

 'يثلا ككرتف

 1 اطقم ءاضمأا ينروملا ىلا الط

 هنيلمت نيبالم دابق ءاج 5

2 

3 

 الو
 ذا 2 دخيل

23 

 < ال1 لوفللا نم ففويسلا انا

 مب 8 مدودقت او لغو

 ةضف مسلط توقايلا لع اودضو

 ميافجا يف ليللاب اولحكتو

 ميفاقعب مرح يف اوعرددو

 مموج ممارغ دونح اورسا

 دا وح مروغت يف يلاثللا ملل

 د

 نب

 نا

-- 

 اودع مهلمعل لاجرلا لغف 2

 م-د- لل و

 نا دلل ةرغقلا در تاق زيط

 لطبلاو رحلا ريغ ل

 ناسحا ميعقلا نا لكلاو

 رح مهل مهلا ىدتها نش

 لنا داقك ا عردملا نمط

 رمت ا ماشل رلرص نم هوم

 رسا ناردعي نالزغلا براحمو

 رثث نسح يذ لك يف يذلا نسح
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 امملا لزنت يحو *« هل ىلا ينلا قدص

 (ىوغ) امو مبحاص لضام « هموقل لاق لاف
 و0 كروس سو  ببجحسمسدل ا ا:ها_7ب

 هنكاوا هادبا ازا موي « هيعس قلب ءرملا نا معا

 ىنلالاو ركذلا نيجوزلا قاخ هناو ىحاو تاما وه هناو ىباو كحا وه هناو

 ا ا عد
 ١" دبا ننألا ناك اذا

 رتسر يغب سومشلاك مذدب

 متردع كا دف انا

 اك فاشعلا رشم: ان سا

 نصغ لكُف ضايرلل مجرخ
 0 نا امل ورسلا دوعو

 رتس فحم لذتلا لامو
 دخ حافتلا نم م ايحو

 هاف ليبقتلل لفلا مو

0 
 هذي ف مقر زوملا ماقو

 امواو بانع عابلا دمو

 0 ساكلاب لشرق ماقو

 زازا ساق نسل قرسو

 يداه ادغ ضايرلانامر و

 لح رقوكشب نيل م
 ًابيلح ىدبت ةطشق تماقو

 د

 ا

 انح ليقف قيمعلاب ببشو

 ىنملا لق كتاب تيكف
 انتف اذا نوبج مترصو

 أنآ ول اننلتق ريش اذا

 انه هاقلن نم نود ابردغ

 حت اا
 ىَه درولاو اما ل

 ناطا مركلاو توقايلا نم

 ىنجب رغثلاب هدرو ليسا

 ىنم الو بيجا ام نكلو
 ىندا راض ا1 لعنلا برتل

 نعل سلط يك ىسامش

 نمي ةبضا 00
 انكتسا زوالاو لطلا قيحر

 ىنغم قوف درمزلاب شكرزت
 ىغاف الويب ساملا قحب

 ىنعام للطي فكلا 6

 انمسو ادبز ىوح ذم ًافيطل

)0 
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 نارمعلا داوع اهماما مايقلل اداة مدعو انتصه ىوعد الا قرشلا يف ابلخادب نع

 2 د1, اهاوعد تبوق دف كوالا [طوتسس انتخا تالا ناف هحاقلل كالو فو
 :ر* هريغ ىلا كايتست وا كناطلس يف نعطب نم تار ناو ٠ لخادتلا باب 2 لع ظ

 ددد و هعمج قرفو قرشلا رض امو ٠ ةدارقو ابسن كب لصتا ناو ينج كا[ عاف نييقرشلا

 حاورالا عيل ّ ا رجأت هتاف هنم برش ” و ىففالا نم برّئذاف اذه لاثما اللا 0

 نيينطولا قوتح ظفحو نوكسلاو ودها موز كيلع ر را لارا لو ةم وال

 ةغارزلا مدقتو ةعنصلاو معلا ءايحا يف دملا عم نيللاو قفرلا لاعتساو بناجالاو ءابرغلاو

 اول 0 لضافا نا م مرت ةمدخ ىلع امتورت تفقو يتلا صم لثم يف

 نوجاتحي مهنكلو انرّصق نا امم داب« ىلا وا ابوروا فراعم ىلا لوصولا دعبتسن ىتح نيليلق

 يف دهمتجاف ٠ ىرتلاو ندملا يف اهريثكتو مياعتلا لاحم تن يف اطمن مهضعل رز داق

 دكا نم رح هلك ةيلان ا قرذقلا ةفاشو ا دجحت نااطي ملا عدو ءانباالا ميلعت

 0١ لا عسل دعا |مالع ةوقبابوروا ةوق نم كد 5

 هريغ را [يهسم وا ناك اسم |هممس ل

 6-3 تايدالا باب رج

 نم نم ينومتدلق امل دبع مل ينأ ىنطملا تع لاا
 1 مف اجرا ١ هال 0 ء ىلا طق ترسام

 حامرلا ىفراب م لاعفالا ةدحو #١ توطلا هش هملخ 8 دحاو

 حامجا وم الق لمعلا لعصي 2 ا تادذ لك يف هرسس

 حابيتراب. تبلو رذلا ملع * يف حاورالا اهب فاط يك

 انج ود انرف راط ل ا د ْ كالفالا 4 تراد لاق

 حافصلا ترض هنود قعم لح د ايجايشا ُْى حاورالا ما

 ع لس



 نفق

 نا نظت نا كايا ٠ مدقتلا قرط ديهمت ىلع كيخاب كنواعت كدالب راهل هعضت سأسا
 كلضا دّمف لمعلا اذه كل نيز نم ناف ءامدلا اف قيرت ةرو' ىلع فوقوم مدقتللا

 عمجو تاكئيدلاب رفانتلا كرثو ناغضالا عطق لعالا مدقتلا فقوت ال ءريغلا ىلا كلساو

 بادآلا ىلع ةيرتلاب الا كلذ نوكي الو ةيقرشلا سانجالا نم قرفت امث ثيتشلا

 محل ًاحزحزم ةنابقلا ديف 8 عما اذهب دصقلا سيلو ٠ قالخالا مراكتو

 ءوسل رظنب الو . يراخم 2 هيعس يف ىنجالا هبأشن نا دصقلا لب كباطوا نع

 ساسألاكن وكي ام لامعالا نم لمعاو بولطملا مدققتلا ىلا لوصولا نم سأشف كرخأت

 تلخد نا كناف الاو ٠ سراغلل لضفلاو ىنخ هريغل سرغ نو نوكش كدت ناكل
 ءدقتلا لهأل ألستسم ًاطئاق كدعب طل ”اراقو كف تن ناو ارنا ىلإ

 ذا انجراف وا ايدنهوا 5 ارو ار تيار اذاو ٠ ةلذو فعض مالستسا

 نم كرفني ًايقرش ىرتو ا رصم نوكت نأكق رش ىنج نييو كنبب ةرفنلا مقوي بر
 ظ نا كمد ام هزيخ لكاب نا ددربو هريغل لغتشل ريجا هنأ لغان يرتلاوا ىووشلا

 | ةيرملا هترابع كنرنت الف ٠ تشاد ريغلا ىلا كلسا نا كتورثب وا ةنتفال كجاها
 ظ طئاح ًانعوو ًامصن هيعس اع برضاف هن داصتل سصن ك2 لاا وه انف ةضردلا ةتدملو

 | كمجرااف هريغواىسرافلا وا ىرتلا وا يروسلا كيخا ةبحت كلسقساو رادهالاو لامهالا

 ] ريم موو ري : 14 0 0 الإ 0 قير

 ظ كسّتساو نيبم ودع لب شاغ عدا وه 5 كوت رذحو هلوق ا كالذ

 | ةاح 0 ت0 ةايح افا "الماو كريما ىلا دايش الا لبحن

 | ايكرت تيأو ناو ٠ هتموكح ماظنل نيظفاملا هارزو فرشب الا كل فرش الو هتطلس

 ظ نوكلا ىلا اجاف 1 مصنلا مل ليان ايماخ كل نور وا ايروس ميعتسا

 8 كاياو ٠ اننؤش ينريغلا لخادت ل لك نع اندعبو ةيلخادلا نتفلا قورع عطقو

 ظ مال . الا ناف سحاب كأدالب يف نط وتيم لا كدال 1
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 سلااسدل هابتنالاو ءالزنلاو ناجالا قوةح ىلع ةظفاحلاو دايقنالا نسحو ودملا موزل عم

 هل نيبتو هلاوقا دب ؤتو هلاعا رشنت دئارج قبرف لكل نكتلو ءارجالا نتفو ءالخندلا

 عومي نع اهراكما ةذخا الا هارت ام هذاختا بج ام ىلع هببنتو دئارملا ةبقب سئاسد
 فتواتنالو لاوحالا لومت هنع لوحت ال ًابرشم مزلت ثيح هئالقع ءازاوا بزملا لامعا
 دئارملا نم اهريغل ةداضم نوكت نا اهصاصتخا نم مزلب الو عماطملا نولتب اه. زح ماما

 حالا رمعتلا بابل لافقا اهتضراعمو راكفالا سرادم دئارملا ناف اهيف بتكي ام لك يف |

 الاو ةمفانلا راكقالاو ةماعلا تالاتملا ىف دئارللا يراجتو اه. ز> ئدابم ىلع ظفاحت امناو

 د امو'اءردصم ىف كرب لوبعلاب تدعأو دئاركلاو.بازحالا تكرتادا

 اا كلتا ىف تقوو ينال ةيدوإلا لا طولا السن رع لوح لاسم
 نيرئاطلا نم ةظوفحم ةدسافلا راكفالا يوذ نم ةربطم عماوملا نكتلو رعشت ال يهو

 فلتخم ال سيئرب ةقاعتم ضغابتلاو لالا نم ةنوصم ةينوروالا تانسحلا فلخ

 اهيفىوتساو ةيئدملا تم دق انو روا تلاق كلذ انلعف نا انناف نانثا ةسايرالهقاقتسا ىف

 انوروا تايبصعو قرشلا تاتشا

 م قفو نم 0 لق امنإ -_

 الر فرع ار ردن كارا ركلو ترذت هيلا فرس اذا ل ميا لا

 2و ةدرتللا تنئاو ةياراضتم راكماو ةضقاتتم تارابعي ى الم كي دافأ ءاغدلا ةلك تلح

 ١ كلم ناد. ىلنال - افرشو الع ساتجلالا ةلئامت ىلا كب ةلظاملا “كلتميطو نفانلا
 حالصلا ليبس يف مسهلاوما نوب نيذلا * ءالملاو ءالّقعلا لضافالا نم ًافولا كناوخا
 ليلا ءاوس ىلا كود شربل كيد نب 0 مهسفنا اوماقا نيذلا ءاغلبلاو حالصالاو

 نا بحا ةيلاعلا مبراكفا نم دادمتسالا ىلا مهجنوحاو نييقرشلا هناوخا فعضا ذاتسالاو

 هناوخا < نم هسبتقا ام ضعب كل نيبيو نكميام ردقب كمدخل نيمصانلا فخ نوكي
 نسحا - ءوسلا تيفكو رشلا تيقو عمساف نيمنطصملا كئاعضو ايافخ ني ةمفتك و

 لضفاو . نّتلا لها نع دعبلاو نوكسلاو ودحلا كمدقت اهلع ينبت ةدعاق هيدا



 حي مييبييبميم-باب-ب-بب-ببلا ه211١

 تايبصملا نوكَست اذكهو دركلاو سرفلا نم نوكتت ناربط لثم يفو نييليئارسالاو
 ١ كولملا بصانم سيدقت ىلع عاجا دقع الوأ مهئازع نودقعيو نطو لك لهأ نم

 | يأ سحب 0 7 كاملا ظففح قيرط يف مهب يشب نميث نوثح مث ءارعالاو
  دارملا تلا بازحالاو تايبصعلا 0 مهغب الو ٠ ةسدقملا هقوتح نم قح

 لودب نوطاحم اننال نونملا ضحم كلذ ناف بورحو نتف بازحا وأ داسفا تايبصع

 نرجتم نيب ور والاب هكلامتو قرشلا دالب تالتما دقو ةيقرش ةعطق يف انك ناو ابوروا

 ' ناف ةحارلاو نمالا ىلع ةظفاحلاب يضاقلا طالتخالا اذه عمو ًاعانصو نيلعسو نيا

 | مهمقوت ةنتف لك نع لودعلا هيلع يشاع لتس ةلكنالخاو قرشلا كلامم قارتفا

 | فالتخاو مهلع ابوروا كلامم قافنال اهمابمع ماحتشا ىلع نورد. ال ةيبوروا برح يف

 | ءالتملا نيعانيي ًاموسرعكلذ ناكاذاو ةيبرملا داوم او تادعملا دّقف عم ةيقرشلا مبكلام
 يف ابوروال انتاراجم مبف نيعتو ةيوروا ةلود ةسك اعملو أ ةنتنل عمجتلا روصت لاحتسا انم

 هن تنكس ريمأ يدب ني نيبرصملا رام نحو اصرصخ :ةيذلا 0 ذل

 أ ىنط ال انتكلو ةرثثملا هراكفاو ةللاعلا كسر انلابآ تاس اود 1 ا اناا
 لذيو ةيطرلا اهرتح فرت ناطر انتيندممدق يف ىمسن ةيظع ةلود ةبقارم تح اننا

 بماي اهوالكوو اهوارزو رختمتو اندالب ءاتا يف ةينوروالا ميلاعت رشا يف اهانه

 ظ وتحب ةبلاطأل انوهنو ابلهج انك يتلا حالصالا قرط نم اريثك انولعو ةسدملا لا يارا

 |هذه المف عماجاو راكفالا ةيرح قرط ىلا انودشراو زيزعلا | ندطوو لا انيوبدخ
 | تارغاب نمط يسمو اءاقن نا ينط الاجر ءادتقاو اهحكتاصنل امانا ةسيفنلا مولعلا

 | ملاعلا لعيلو لظعاو ربكأ ةبرصملا انتايبصعو ةينطولا انتأشن لودلا نيب اهرفت نوكيل اهماعتا

 اندعاتن لف اع انيتيو اهدابتجا لع. تي ناف الاو تفوو تادعو امنا ىوروالا يلام

 أ انيمرتو 5 ةبقارملا ةلودلا تحعصاو ممالا نيب راع بوث انسبلو هبحت امل ةلع انك
 الرصلا ر مثاعم انيلعف عارتخالا ىلعرادتقالا مدعو مسا نبجو قالخالا داسش.'

 | مهريس ةيفيلو مهطب ورو أبو روا بازحا قرط يف ثحبن نا ًامومم نييقرشلاو ًاصوصخ

 تانكسلاو تاكرمل يف لادتعاو فيطل ريس مهدلَشو هيف مه أم ىلع هرارقسا بجومو
 آت تا:ككللل>7ت_7 ات تت 2 تت تتبتبببلبلأبلبمااالتللللا 27سسسسسشششل  ااااتببببتبتبتت تص تتبتتبتب)بينبنبيبببببب7ب7ب7بببسإبب_ب(-ب-بيت-ااالاابلاب سسنليسللا
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 دعتملا نيب ىرايح مو مهدعتلو مهميقت مايالا لازتال ملامتا هيلع نون ًادبم ذاختا

 هيلا تدنسا اذاف هيلا نوعجري بّردم ريزو ةيبصع لك نوال لا دب الق ٠ ٠ مهقملاو

 ةيلخادلا هلامعأ كلذب اورّقيل موكحلا ملاعلا يف دل هثدابم اونو هودعاسو هونأع ةرازو

 ةلتخحلا هلامعأ عفرب هوضراعو ئرخالا تابيصملا ىلا :اوعتلا مهسذأبم كلاخ اذاق ةجاذتاو

 ينطو أدبم هلرخآ اهالوتبو ةفيظولا نع للخع وأ هتهجو ريغ ىتحريمالاوأ كلملا ىل

 نيكل او 603 ةيسلا ةفار تحت ىرعأ ةيبصع هد زن اطل
 ةهجولا ديحوت يناهريس ماكحاو نيظفاحلاو رارحالا يب زح لاماب ايندلا كلام اوالخم نيذلا

 رصمو ةناتسالا نا من ٠ يعاجالا دصقملا ىلا ةيدؤملا لئاسولا فالتخا عم ةيكللا

 وه ام رثكأب ةموكملا عسوتنالو ينبني امراكفالا ةيرحو باختنالل نيتلهأتم اتسيل

 كاملا يسرك ظفح هتباغ يلود ينطو ادم لع ةنالا تعجل |١ 'نكلو نآلا دا

 )راو هماكحال خوضرلاو هيلا عوضملا ىلع اهعاجا تدّمعو ىلعالا ريمالا

 ىف هدوجوو هّركرم لظفح لع ايعازع تطبرو اهف هشن يذلا ماظنلا ظفحو هدصاقم

 00و رمال نم هارب اع ارو رسم اهدانشاب ادصعم ةمالا دا ادي 2ك
 داحمالا اذهىلع داهعالا نم ًامناج ءارعالا نم ةعاجمل يلععت نا اهنكما ةرشاعملاو ةطلاخل
 أ هلامعأ نع هتسصع يدب نيب لوا ا سوت رمال لا 4 ' اص ةمثلاو

 تاو ,ةينطولا ةمدخلا ةيمحريزولا يف تئعبلا مهسئر لاممأ بقارب. مريغ نا نوري متو

 نجوي ءاديلع ع مالي وأ هن دخاؤي أم لك ىلع هببشنو هلامعأ ثحنو هتشارع يف هتيبصع راكفا

 انرصع ف 53 أملا كوصولاب نع ا ينامالا 3 فهو ٠ ةهبصنخم نم هطومس

 نم ءاح انيوملا كلذ ىلع اننرجو تاميصعلا 00 ؟ئدابملا 00 انآ اذا اننكلو

 اهني وكت نكمي ال بازحالاو تايبصملا هذهو ٠ هيف ام مايقلاالا هفلكيال ماظن ىلع 3

 كلت "ارد ليخ الت نا :نوفاخم ميف دالبلا يف مدادجا اونفد نيذلا نيينطولا نم

 ةزاتملا ريغ ةيلعلا ةلودلا دالب لثم ىنف ىكلملا فرشلاو ينطولا دجملا ماظعل ةظفاملا ر 0 ظ

 سنونو رثازلاو افك ان لثم يفو نراك د ,ركرل برعلاو كرتلا نم نر

 االاو نيل ١0 نوكتت رسم لشم ىو ,نييشرفالاو كرعلا نم (نوكس
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 ةنفلاب

 نارهط وا هناتسآلا يف نالف ىلا ةرازولا يما دنسأو نالف لزعالا عمل الف يبمهولا

 الا لوس ال امهم الكان. أر ىلوملاو لو زعملا يف انثحم اذاو سنوت وا شك | م وا رصم وأ
 ًأطخ وهو اباوص | مدحأ هارب ام اريثك يذلا هرييدتو ةلقاعلا هتوق لع الا دقتعب الو هنأرب

 مسون اصر رودأمو شتفمو ريدمو فرصتمو لاوو ريزو لك لوح كر ميظع

 فئاظولاو تارادالا يف لهملا عم مهلمعتسا ' عاعرلاو ءاغونلا نم طالخا يهو سيساحلاب

 هبيساحم يناثلا ءاج مدحا لزرع اذاف ةلمهملا منغلا يف بئذلاث يع دالبلا يف نوثيعبف

 يل 09-35 ام ءوسب نيلابم ريغ مهلعف نولعفيف مهناكم هتعاجج عضوو نيقناسلا درطو

 يف تعزوتو ةينطولا ةطصملا تعاض اذبمو نواعف امع ملأ ال نم للا سلام

 يف هنالث وا نينثاو ةناتسالا يف ةمبرا وا ةنالث ءالقعلا دمن انرصو ءاوهالاو تاوبشلا

 قارزمل رطاملا دس نوكي نمفا نحو نيج اندم ةرازو لكل طا |

 ةدم ادحا اسري لاهو نالفو نالف الا بصنملا اذهل نيلهؤملا نيحشرملا نم دجوب ال

 يذلا هلمع متي هريس ريسيف هبرشم نم رخلا مهنم دحاولا فاخ ىتح ماكحالا امهيلوت

 لامعالا ترتو تاماظنلاو مولا عضوب لغتشي اذه ىرأ انك امناو هن الغتشم ناك

 ةعارزلاو ةعانصلاو ةراجتا عيسو» يف ىعسن و أهريغو هتموكح نيب قئالعلا ماكحاو لاملاو

 دو هانب ام مدهف انرشم هفلاخم نم هقلخم و لزعي هلمع مت نا لبقو ةلهس قرطب
 لغتشا ا لغتشدو هيلا سسنت لامعا ثادحاب هتاراحم يف ا هماظن ريغو د

 تلتخا ريسلا اذهبو ٠ ةقيرطلا هذه ىلع هريغ ينأب و لزعي هلم مم نا لبقو هقباس هب

 ادحا د ل نيذلا ءاسؤرلا نم ءالخدلاو ناجالا نكمتو داسفلاابهف رثكو قرشلا كلام

 اياعرلا ةنتف مهي ليخدلا مادختسا اونظو مبموق نم ءالقعلا نم اوفاخو مجدالب لها نم

 لامجاب محلامتا انلباق اذا اننكلو بئاصملاب مهواخ مهنم اورثكاف مهيف مهتوطس ددؤيو

 قرط مهرادهاب ةميظع ما ةيلؤسم اولمحت دقو مظع اطخ يف مهابدجو ابوروا لاجر

 أ ايف ابوروا نوكاحم اوذخاف قرشلا لاجر يف ترس ةبماشملا نآلا ىرئ انناو ٠ حالصالا

 سراذم محل تايعما دعو منك عج يف اوعسو شحوتلاو ةيجملا مسا نم نوري هن

 مدعو قيرفتلا ىلع مماقب عم مهنكلو بادآلا ميمتو سوفنلا بيذهتو عئانصلاو مولعلا



0) 

 101179 تازحا ةاجوا زجل تاوضا ميلاقالا ةيالوو ءاضقلاو ةرازولا بتر ىلا

 يعل لولا قللاو ةيئطولا ةهجولا نع اولوحي 0م ربشل امعاو هتاغ نسح وجرتو

 - مجرب ةروصلا يرهاظ فالتخالا اذه دج ريبلا ققدملاو ٠ هيزإ ةفلاخلا بازحالا

 بو رلا يف نييقرشلا نيسوروالا ةطلاخم دنعو .كاملاو نطولا ةباقو يه ةدمتم ةياغ ىلا

 ةيسايسلا ةقيرطلا هذه مهنع اوذخا ةعفتمو ريخ لكب ابو روا ىلع تداع يتلا ةيبيلصلا

 تسلايسوسو تسيلبو يوكو يكلمو يروبجو ظفاحمو "رح نيب ابازحا اوعسقناو

 ما الا تا ىلإ | لصوت ةليسوا ةيصع لك تدخاو لدتتعفو فرطتمو

 تنفلتخاف رامعتسالل حلصي امو مونلا يف اهذوفنو ةلودلا ةوطس دادتماو نطولا ظفحو

 يتلا هلامعا هيلع يب ادبم عومجلل ناكف ةبجولا داحنا عم تايبصعلا تددعتو لئاسولا

 باختا ىلا مهب تهنا ىتح اماعف اماع راكفالا هذه تقرتو اهنناغ ىلا لوصولا ديرب

 تذفنف مهتاوصاب ةديّقملا تاموكسملاب نيلهالا ةقث تمظعو تايبصعلا تاوصابءارزولا

 هتباقو تراص ذا نيتم ساسا ىلع كاملا تيب تعضوو ةدعابتم كلامتو ةريثك ميلاقا يف

 0 تحن عومجملا رجم ملو ٠ يللا مدقتلا ىلا ةقباسلاب تالا

 "ادا اولعو ادع اي رع القاع 0 لك دما لال كارا دين لآ مهامعتسا

 لع هنوهنيو تاباحتلالا يف هب نودانبو هنوددؤبو هتورصمب اداضعا اوراصف هتاياغو

 سئر لكو هيلع نورد ام لوب ةلودلل دب وما هذوفن دادتما ىلع هبودعاسو طيلاغالا

 ٠ ماكحالا مامز ىلع ضبق اذا مهمل اراب هنودعو هر ود ىضقنا اذان الاجر

 مهنا نينقوم ماكحالا مهلا اودنساف ءارزولاب كولملا ةقث تمظع ةئكمملا لئاسولا هذهمو

 اريفس اونيع ولما ىتح ةرادالاو كلاب اولّمتسا ول مهظفاحم نم مظعا كاملا ىلع نولغفاح

 مدقتلا نم نكمتن ل اذاف ةيلودلا اذك ةطقن دنع فقو كفلس نا هل اولاق ةبجيف الصنقوا

 ةسوروا ةلود ىرت ال اذمللو ٠ كريغ ةمهم هيلا انلصو ام ىلع كتظفاحم يف دهتجاف الع |[

 يفو ٠ يلود عومجم نم ةلكشم ةميظع ةوّش الا ةيوروا ةبج يفوا قرشلا يف رقبقتت

 ضارعاب ارمبشت الا ددزت مل ابو روا تايبصع هيلع امب انلع عم عيدبلا ناسالا اذه اقم

 فوحلا وا ةلفغلا مدر تحن دارفالا مونو داضعالاو فلحلا ةيبرت نع نييقرشلا انلاجر
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 اينابسا يضارا عيمج يفو اسنارف يضارا نم نويل يف أهليبص عهض ةماهم نم هدايج درطو
 كالاملاو ءاوتنيالا طخ ىف هايف م ل يلبانو ةيلقصو لاغتروبلاو
 الا يق رااح من ل لقف تعش ناو ةيناكرتلاو ةكرتلاو ةلسرانلاو ةيدنملا

 ارا وا برالا مس نزطا لك جمل ىتح يبرعلا قيرفلا ليخ ليبص تعم دقو

 10 و كمل ةوقو نيدلا حورب مكرمو ةنسفنلا تالابقتألا 1000

 تحن عوج مضو يويساو قب رفا نيب لب ينأشو يىطبقو يدنهو يسرافو كرو

 تدحوتو بهادملاو 0 تفلتخاف مها ىلا ءانبالا عوجر هيلا عجرب دحاو ماظن

 زن نيلسملا ى "ىرتا تنكشف اعافدو:اناطيتتماو اناطنلا ةيكيلملا ةليل

 ىلع 2100 هده نم مق لكو ازوردو ةلطعمو ةيرهدو ةلزتعمو جراوخو

 ةيسورالاو ةينوراملاو سكذوئرالاو كيلوناكلا مورلا ىراصنلا يف ىرنو ىتش بهاذم

 عورالا ن١ بهذم لك يف امو نييعوسيلاو ةيروطسنلاو ةيبوتميلا قرفو ةيليجنالاو
 مق لك يف امو نيبرماسلاو نيبارقلاو ةيوسوملاو ةينورامللا دوهبلا ىف ىرتو بعشلاو

 دلب يف ابعورفو اهماسقاب نايدالا هذه لك ما اميرو ةرياغتملا ماكحالاو عورفلا نم

 وا هعورف وا هلوصأ نم 'يش يف ضراعم ريغ ”ينبدلا هقيرط ين ناسا لك يرجي دحاو
 رار ارب هدبؤي هبزح عم مظتناو ىلا عمتجلا ىلا داع ةدابعلا نم ىلا اذاف هتاداع

 عومج ىلا هتيبصع عم 0 5 8 ممم“ اذاف ايازملاو صئاصخلا يف هلاع هدعاس

 ةنايص نم غرشب ىتح ةجاملا طاسن تحن ةيبرشملا صئاصخلا ىوطو ةيقرشلا تايبصعلا

 ' ةماعلا ةعفنملاو نطولا اص يف هعم لغتشل هب ز> ىلا دوعي مث كلملا نع عافدلاو نطولا

 ظ 1 قر تك هدشرب لكاعوا هرب دن ميظع ةناتفا مم لماخلا ثترشملا قيرط نأ

 | كلملا فرشو نطولا نع اعافد ايداع مسا عم نالئاقب يليئارس الاو

 ملقا لك يف نأشلا اذكهو ٠ ةيكلملا نيناوتلاو ةينطولا عماوللا يف هعم اهيساوتسال

 شا و 5 كاكتحاب مهناضح تحن لاجرلا ْن لوبرب 3 رومأب نوئاقلاو ٠ادلبو

 قاش لغ نزقلاو م ةيرجتلا دب ةيلاعلا ىترلا ىلا نيلهالا ةيقرتو لامعالا يف

 ءالقملا نم ريثك مفترا تايبصملا هذببو ٠ ميضاوملا ةفلتخملا تارادالا يف ةيبرتلاو لامعالا
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 الع فوقولابو اماهح 2 8 مدقتلا ةيولا دعو انوروا ل ل نابسالا

 ابوروا خان يف ابتعقواو امعقاوم فالتخا ىلع ةيقرشلا كلاىلا ترخا يتلا للعلا ائفرع

 ف ريثك معز ار خآتلا يف ببسلا نكت مل ةيقرشلا نايدالاو يمالسالا نيدلا نا انلعو |

 ةيدملا يف ديحولا سبسلا ناك يالسالا نبدلا نا لب انوروا ةاهد لوح نيرئاطلا

 نومدقتملا هيف ناك يذلا وه وه ولاو ٠ هماكحاب نيلماع سانلا ناك ماي نارمتلا عيسوتو

 ءاج اما رخآتلا نا انوتحم دَمو كرتلاو برعلاو دوئملاو سرفلاو نييقيتفلاو نيب رصملا نم

 راكقالاو مالقالاباب را ىلع قيبضتلاو ميلعتلا لئاسو نع كولملا ءاضغاب ةلاهللا ميممت نم

 صارو ةعارزلاو ةعانصلاو ةراحتلا بورص نع مدعاشو تابعنا نع ءاشع ال دعب و ْ

 ةقارملا تحن تاعوبطملاو راكفالا- ةنرح كولملا قلطا اذاف ثاوبشلا رسا تح ءامبلا

 ءالعلا ةدعاسمو ىرّتلاو ندملا يف فراعملا ميمجتو ةعنصلا ةايح يف سهذلا ءاينغالا لذبو

 مدقتلا فاخ يعسلا ىلع م لاو ءارزولاو كوالا .ةلكتعقجاو مغلا ةايح فلخ ةلحرلا ىلع

 م 0 3ك 1 تا عام ل اكشف اذع اوردر اوفقو نا عينكما

 ف مهعمجلا ث لا 4 نك ةلاطاو دساحتلاو عل اناقتلا ندد 1 ام ىلع اوو بابسالا

 دحاو 3 ا نوم وروالا م 3 9 م مص لوش مهقدش و ةيديالا

 مدك# ابوروا تايبصعو قرشلا تاتشا اجو

 رقبقتلاب ثدتبم هرخأتو ةيندمو العو ةوق لوالا رصعالا يف قرشلا مدقت يف رظن نم
 تعجرو اصعلا قيرافتك تراص ةييظعلا ممالا هذهلام لاق تضم نورق ةعبرا نم

 أف انطو اهذختا ضرالا نم ةعطق يف قيرف لك ىوزناو اذافناو انوطب و لئابقو ابوعش

 ةيقرشلا عماوللا ددعتبو توع ابمايحا يفو عفادب اهنع هنأبا ةيمح هيف ثرس ناو ىبرتو دلو

 اواعجو ءاوهالا عم اولامو ايرهظ ةيعامجالا ةدحولا اود نطوو نيدو هغلو سنج نم

 يذلا يبرعلا سنجلا اهطبر يتلا ىرعلا تلحتاف ةهجو ةيصخششلا ةواطسلاو ةيناذلا عفانملا
 كات ىدان اذاو اهكولم يسارك نم ريثك لع سلجو ابوروا شورع نم اريثك كد

 يو يو وأ يس يس ا يبرعلا باوللا كيبل كيبل 2 هيلا ةعضاخلا عوج
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 يعرفلا نصاقلا كيلا

 ءارزولا سلاجم اويدحاهيفدارفنالاب يأرلا ءاطخ يف نوع اماريثك ابور وا كلام تأر ال

 يلاهالا تايعأ قتاوع ىلع اهرازوا تقلافارهاظ كاملا اهب تديفت يتلا ىروشلاو
 ةلماعلا اهاوق ةايحن ةيحأ تلم را :سحت هن ام ,هراكفا نم لوتسنل يبيؤتنمو

 الو المع ن روب دحل الو اعيش * نوفرصي ال م ١ م مارذوو عب مولع ةمثلا مالل الل راصو

 تارك تربظ باونلاو ءارزولا نيب راكفالا لدابشو مماو هروشع الا َ لومربب

 لامعالل نوحنرملا رثكو |بفراعمو 6-0 اهتوق ترظعو لودلا دضغ دتشاوةيا
 ظ هايل بد قرطلا اذه ن وقرشلا أطخ 0 سلاحلا يف ةيبرتلاب ةملاعلا تارادالاو

 ظ ةرثك نوب الو مع دانا مهعأي :ا.عاب ةَقن 0007 00 تمم يبنلا

 | اذا! هارت انو هل تيم ال ورع قرش كلم لك هب ملحم ي ِءذلا ىلغتلا نم ًافوخ ءالقعلا
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 ءالمعل || قب رط ريغلا صضعبس ىح - قيدضتلا ُْط دس 0 موغصو سانا ميكتامم يف

 ءانعلاو ءالبلا نم . ه.ف اوعقو اف عوقولا نم "راف ءاجنلاو

 يعرفل هاا سداسلا بسلا

 ةديدعلا سلاجلا تدذختاذ ةراحتلاو روسلا ةيدنا ثادحا فراعملا ىلع مثآلا ةرت تحت

 شو مب ماضحا تح وب رو ممعاو امنمل اح صعب نيجزمم م راكفالا لها عامجال

 - ّ ماعلا قالخاو كو ١ لامعاو كلاملاو مالا لع كثيداحالا زودت سلاما كل
 ع

 اونلاو ءا رزولا حورب كرما كلما كسح يف ةينان اير ااا ةده تكا نارمملا هل

 ظ مهسرادم نييومهس لوح ء يشل مهلع اوهيضن مف هدصافم ٠ نسح كوالا لع دقو لاعلاو

 ةرلاو ةبينلا ىلع ةرصاق مهسلاجم اواعجو قيرطلا اذه اواطخلا نويقرشلاو . ةسدالا
 ونللاو 0 مبضعب حب لو لاقاو هباقلاو العا كلو نا تذا ن ينل
 و .ةماقالا ىلع رصتقا نم مهنمو ٠ ةرملاب ملعلا نع اوعطقناو بعللاو

 5 موا يندملا عمتجلا راسا مهرطضاو فراعملاب اواغتشا ليلق رش
3 ١ 

0 

 د مساحأ نا ءالأ ممل ممل ةلودلا 0 اف عرولا ةعامج 2 3 لقو 5

 ا ١
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 ننكر راكفالا تانب نم عفانلا فلخ ىسلا 7 تدعقو محمل ترتفف رابتعالاو ةداعرلا

 ةما لكل اهنم دب ال ينلا ةلوادتملا لامعالا نم طيسبلاب عناص لك |

 يرتلا عبارلا. بيلا

 ىلا مالستسالاو عايضلل اهتضرع الا ةما نم تنكمت ام ةيمالا نا ابوروا لود تأر ال

 دقو . ةيظعلا بكلام يف نودعب نويمالا حدا ىتح ًايرابجا هتلعجو صاد
 ابقالخاو ةغللاو سنجلا خيرانو ندا ةمازلا اك ميلعتلا دحو لع ةلود لك تادنعا

 كلا 110 كلا قوتحو كلما خيراتو ةمالا ةدحول عاملا يندملا نوناقلاو امناداعو

 راكشالا قاطن عسناو اهدارفا نم درف لك يف ةيلودلا ةايللا حور ترس ىتح هنع عافدلا

 اذه نوبقرشلا ءاطخا دقو ٠ ةطلسلا دادتماو ءايحالا اهجناتن ةيركق بو رح يف اوصاف

 هيف مث ايف مهوضراعي نيلعتلا نا مهمحوتل ءايمعلا ةلاهملا يف نيمئات مالا .اوكرتف قيرطلا

 مثالا تمان دقو ٠ لوقعلا ءافعضو ةلهللا ىلا ماكحالا ضعب دانسا الا كلذل مريص امو

 ه1 11ج تكرم امو هلهاو ملعلا تام ىتحرصبتلا مدعو نوابتلا مدر تح ةيقرشلا

 ريمأو ينغ لك لب اهتئاد عيسوتو فراعملا رشل ىلع ءالعلا نم ىتب نم دعاس ةيعج

 نم نولي متو رافقلاو دفادفلا سوجو دالبلا تا متل ءالعلل فنذلا ل

 مانا لا يح دقو ةضئلاو نحنا نم ا نوكلتي ال مهنا ءالعلا نأش

  هكاوحا اني اولاق 0 حبر مهلع تبه الكر ذئاذللاو مال افوءاهراسو هلا

 ابوروا نرم سانا مادختسال قرشلا كولم جاتحا فراعملا لهأ توميو . ءالعلا الا

 يف اهسرادم رصح مدعو ابوروا ءاينغا تايعمل رظن نمو ٠ مب بكلامت دوا مهب نوموق

 هواش لعااو اختي ميسرادم ىلا مهدالوا نوثعبي مموقرشلا ءاينغا كارو ترث قرا

 نع قرشا 31 يف ةديدولا 0 مم | ناو مم هذاا هَفَس مهأين دو ( مك رادع طر وأ

 ”لكو لمن اذام جاتحلا لقاعلاو منصي اذام مدعملا عناصلاو لوقي اذام ملاعلا ريفلافابوروا

 ةياثعلاب اهلا 15 هاجلاو ءارعالاو ءاينغالا تايعمج الا ةدام الو ةداملا ىلا جاتح
4.4 

 نينا 210 م نيويار ا لل

 محك



 /ا1١(

 ١ بابرا ىلع قرشلا كولم قيضو ةيقرشلا مولعلا راونا تافطناف سرادملا مدهو بتكلا
 | هيلع اوناكأم ىلع برغلاو لابملاو برعلا دالبو ناقارعلاو دنملاو نيصلا تابف 2

 3 ءاهتلالا ىلا مهنم ةريثك اوأجلا ىتح همادعا وا مهنم رهاظلا ي ىو باتكلا ةوادع :ر
 1 و مادخالا نم هيما نياق م هياضتو هموت را امدخو 0

 ١ يف صلخلا اودعاسو مهتبقا ص تحن نيررحلا اولعجو ريرحتا ةنرح قرشلا كولم قلطا
 ءذ اوثمبو رافتلا يف ةبماتلا مالا اويحال جحهملاو دسفملا اوتكساو هسنجو هتكلم هيد
 كاملا اهم ناصت ةيمجو ةريغ حاورا

 يعرفلا يناثلا ببسلا
  متفلا مبنم لاومالا بابرا ممجت مدقتلا قرطو فراعملا ىلا ةيوايوروالا ممالا ةبادبب
 لماعملا يف اهوامعتساو ةريثك دوقن ىلع ةليلقلا ماهسلاب اولصحتف ةيلاملا لامعالا قيدانص

 ةءاهالا ةعاضبلا جورتل ةيراضو تلا عونصم ىلع تردقت لولا مهتدعاسو ةرامتلاو

 ماعم ىلا ءارقفلا عفتراو ةورثلا تعسنا ةقيرطلا هذب-و دالبلا ةيلخاد يف ةورثلا ظفحتو

 نويقرشلا أطخا دقو ٠ ابنيل ام ةزفوتو اهلاظل ةؤر ايام ظايلاخللا )| ضساو ءايع ١
 | تاوبشلاو ذالملا يف هفرصل وا ةئبخ ضرالا تحت هعضول لاملا اونججو قيرطلا اذه
 عانصلاو ةعنصلا اوناما ىتح ابوروا عونصم اولمعتساو عايضلل ةضرع ميما رم

 | هنكلو ينثلا راج وهو رّفلا ملا نم "نبي يقرشلا عئاصلا ىرتف ابوروا ىلا مهور , اولوحو
 يهالملاو ذالملاب هنع هلاغتشال هنيناب رعشب ال

 يعرفلا تلاثلا يبسلا

 حدس ءازغقلا ةيرف نم الا نوكت ال ةعفانلا مئانصلاو تاعرتخملا نا ابوروا لود تأر ل

 سانلا ىف ثعبتل فرشلا نيشانو ةيلمعلاو ةيلعلا تادابشلاو ةءافاكملاو زايتمالا نوناق

 هم لو هع ها لع فوك ًائيش دحاو عرتخا الكو عارتخال او نئفتلا يف ةارابملاو ةاراحلا ةريغ

 رازعلا مادزتتسا ىلا ةيلعلا ةئعبلا مهب تهتناو نوعرتخملا رثكف' لماعلا تابراو ءانضالا

 اوطغ- قيرطلا اذه نويقرشلا أطخادقو ٠ ةثيدحلاو ةميدَقلا ملاوعلا فاشتكاو ءابربكلاو

 نيع مهلع كولملا ضمناو هعونصمو ينجالا ىلع اوبكلأو مطامعاو موكرتو نيعرتخلا ىلع
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 طالبا اذقو ٠ ايساو ايضرتا ىف للتتلا نم قاقولا اينكم قح ايوروا كلام ترج
 دارفا نيب ةوادعلا ثبو ةرفنلاب قافاالا تادبتساف لياملا قيرطلا اذه قرشلا كلام

 اهلثم ةيقرش ةما ىلع ةيوروا ةلودل ةيقرش ةلود ةدعاسم ىلا ةوادعلا تجتاو لا

 دا ىر ال انمخوةنلا ل1121 كاهن ىف ةقاو انا سكت ام اطا خاتما

 نيب الو كرتلاو عومجملا نيب الو سرفلاو ءالؤه نيب الو دنملاو نيصلا كولم نيب

 نرم ابوروا تدك عطاقتلا اذمو رابجتزو شك |سصو ىراخنو ناغفالاو ءالؤه

 ءازجا 0-5 تراص مبعطاقتبف ىتش مهمولقو ع مويس كرلم نيد لحادسا

 !| لصاملا رظنب كلم لكو ةدحاوف ةدحاو امملع ءاليتسالا 0 نيتراق يف ةريغص

 ديلا ابوروال ناكو ٠ يمافدلا قافتالا وا ةيقرشلا ةملكلا مل هدمه كرحتت الو هراجل
 دشا مهتريص ىتح ةمهوملا 000 مهب ةوادعلا عااو قرشلا كولم داسفا يف ةدوقلا

 دنع ةبوبحم تراص هولا عادخلا يف اهفطلتب لب امل مهمتوادع نم مهضعبل .ةوادع

 ا 7 ارق وواوا. تش .ةسرألا لوصالا هذه لعو :: قرشلا كواف نم ضمنا

 بابسا بابسالا هده نع عرفت ةيظعلا ءىدابملا هذه ىلع امناضحا تحن مثالا ةسرتبو

 عاسناو ةعانصلاو معلا م دشو ةيدملا ةايللا ةدام تراص ل ةوق ىلع ةوق تناك ةبوناث

 نارمعلا
 يعررفلا كوآلا كيملا

 يف ابك اكتحاب ةماعلا زاكفا ةايط مالا نيب ممراكفا رشن يف باتكلا ةيرح قالطا

 | ]ودعا صيضتع قه مهولقتو موبدهو مثالا باتكلا ىبر ةطساولا هذبمو ءالقعلا راكفا

 مهيب رب يف قمن ل نيبردم الاجر لودلا تدجوو روهظلاو معلا ةورذ ىلا لوخلاو

 كوم فافن قيرطلا اذه قرشلا أطخا دقو ءارلعلاو نو ررحملا مهاب امناوارانيد الو ًامهرد
 تءاج نا ىلا مهناهذا يف اهوناما ىتح مهراكفا ىلع اوطغضف ءالّتملاو تانكلا نه

 تك تل اللا رج رم ءارلعلا تصحو راكمالا ة ةيرح تّقلطاو ةيبرعلا ةلودلا

 ةدقسلا روح طا: ةيولم ورق لهجلا هلا آب تحتفو اهريغو ةيركملا لئاوالا |

 قارحاوءأيلعلا لتقل نورناثلا ىدصتو ةكلملا تأرتف نيبلغتملا تقو ءاجو ةملكلا ديحوتو
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 5 يف مالا تمانف ق ديرطلا اذه نويقرشلا أطخا دقو ة : ًايزغو اقرش * نيدلا ديحؤت

 رابحالاو ءالعلا اوكرتو ةضفلاو بهذلا اهف نوفرصي يمالملا لع اوفكتو لاهالا
 رافتلاو يراربلا مطقي نم نيرظتنم لك ايملاو دباعملاو دجاسملا يف نوسلجم ءاسؤرلاو |

 ىلع لوصحلا قيرط ملعتملا ىلع اوبعصو ةئيطبلا قرطلا اومزتلا دقو نيدلا مهنم ملعتيل

 ىلا ةجاملاو ةقافلا نم هيلع مه ام عم راطقالا بوج نع دعاقتلاب مهبيعن الو فراعملا

 قيرطلا اذه اولض نيذلا فاقوالا باحصاو ءاينغالا بيعن اتاو يرورضلا توقلا

 ةحرضال روذن وا دلومل عومش وا ةيكت يف من نم اهقمتسل ال نمل ةمينغ محلاوما اواعجو

 يف فراعملا ترخأت اد هباسح يف نكي م اب ردوص مهلعتلل ' يش دصرأ قفو نم ىتح

 دالبلا ضعب يف ةينيدلا ميلاعتلا ىلع ءالعلا رصتقاو هماوع ةلاهملا تمعو ةيقرشلا كلاما

 ةلفغو اايحا يف كولملا ثحب مدعو اهلها توم مئانصلا تناف ةيضايرلا مولعلا تكل

 سانلا حيصاف ةيراجتلاو ةيريخلا تايممجا ةمذ ىلع لماعملاو سرادملا متف نع مالا

 ْ مدت ىل 1 لوصول ةلاحتساب مهسفنا ىلع او مير قمل ا رعارأف نم ابوروا تاعرتخم نودعب

 ةيلودلا لئاسملا نع مدعبو 2يلعلا ء ىدابملا نم مبغار هل ايوروا

 عبارلا ببسل

 كودلا ترو ةمراجتلاو ةيلعلا اهتانججو اكلات "5 ما ةيبرت تمتال

 0 تراص اهني نيدلا ديحوت عم نغاضتلاو ملماعتلا ا 2

 1و ةيلسلا وا ةسرملا ابوؤش يف لخادت باراخ ذاك قران ا ملال ل

 ا تفنتو اهراج رم ةكلمم لك نمأتل ةيلودلا تنادهانملا الإ سا! اذهب

 نوم ةسوزوالا ةدحولا قمح لع ايو ةلك متحف اهترادا ميظنتل

 ابنت ئرلا ىلا منبلا يجون لعو مهيدبا نيب ةيلودلا لئاسملا تبلقت امهم 4

 كاذ اذه ىضرا اذاف ا مهضعب رباخ ةيقرش زجل ماب اومه اذا مارتف ةرامعتساو

ماوخا ة هش 7 تحن ةلمأعلا ةلودلا تدنو ءاليتسالاو لخادتلا ةلك تو
 تزأف هل ا

 الام اهوفلكو اهدودح دنع ةيقرشلا اونقواو لكلا اهكرادت تلذخ ناو كاذف رفظلاب

 اده ىلعو قافتالا امل أهحابا ينلا اهترسول ىرخااللا تماق اهرود نبه ' تين اذاف ٠ قاطب
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 نيتم ساسا ىلع ةكلملا تماق ةطلسلاو ةثللا يدخو ىلإ تمضنا اذا نيدلا ةدحو نا

 د10 لق سوو رازملا 0 أسلارف ربت مف جردتلا قيرطب ةيقرشلا مالا لّقنب اوهتها
 كا وا رصخلا ىلا مهماجلا ثيح مييلع اهيلغت دنع |هيطسم يف اينابسا كلف م مهيد

 قاتسغاط :يىلسم ترهق ايسوو الو دنملا ىلسم هركت ل ةرتلكنا كئذكو دالبلا نم

 0 ناو مهف اممم ممم نا ةلود لك تمزتلا امتاو اهتتوح يف مث نم مريغو ناكشلا

 ادج ةليلق ئىدابم الا نيدلا عت عنقو ةكأ كا هيلا قداح لع ا :.الا ميلعتل سرادملا

 ند يأل مولقت لبسيف نيدلا نم نيغراف نوماعتملا جريل كاردالا ءاننعض ىلع ام هوت

 املع يدون ةيوروا ةمأب ةموكحم ن كب لولو اند 5 * ةما تضرعت ناف ٠ دع

 دجوبال ينيدلا بصعتلا نا عم ينيد بصعت اذه نا ليقو ةيجمح او ةنوشلخاو شحوتلاب

 ا قردقلا كاولم اطخا دقو ٠ اكياس قيس لوقت ةوثلا قلت الود عنص ين الا

 ءامدق عنصي ناك اكهدقتعم ىلع هوكرتو ريغلا ىلع بلغتلا وا حوتنللاب اوفتكاو قيرطلا

 ذخالاب سانلا نم ىنتكأف مالسالا ءاج مث مهريغو دونحلاو سرفلاو نييلبابلاو نيب رصملا
 مهتايدا ىلع ةريثك امأ كرت برغلاو قرشلا يف هيحانج رشن ام دنعو هكولمل ناعذالاوا هن
 ضرعتب نا ريغ نمدبعتلا ةيرح مهاطعاو ةينئولاو ةيسوجلاو ةيمهربلاو ةيوسوملاو ةيعسلا

 | اذه رم ني هنكلو هريغ نيد يف دجوت ال ةب زم هدهو نيملسملا نم دحا م

 تبرخو ةينيدلا تاعزنلاب ماشلا ابعججاب ابوروا تمجاه لاروكشا ولو ءانم ع سك

 هييليئارساو هيرهتسمو 0 رامدلا تبلخ ناسنا مد هنم ربش لك يف تقارآو ةرايد |

 ابوروا هت يذلارتفلاروس مدقتلا نيبو هنيد الاء ناريعلا تالعلا عراف ميصاو

 املس نينحت انيلع بجوت .انتلطد لوصا ناذ نتفلا هذه لك عم 01 . دل بسلا

 هل انتلماعم دضب انلماع ناو ليثملا ةرشاعم نطوتسملاو ينطول | ةرشاعمو ا.د انرباغ نم

 اهدالب يف نددلا ديحوتب انوروا فتكت ملو ٠ اننيد لوصا يف فرصتلا انناكما مدعل

 نم نيبالملا ممل اولذب و سوسقلا نم ًاقولأ الل اوبرو ةينيدلا تايعمجبا يلاهالا دمع لب
 انناواام ا 2 اناث اهياكرو مهلود ةبامح تحت قرشلا يف مهوثبو بهذا

 ا

 اللا ع الو درع يذلا ر انلا انه ُى قرش *اأ ردحلا دقو نيدلا 2 نيعاد



202 

 اي رادا نم ًاينجا نك ال يهو ٠ ابنم لاجر ةرشعب قرشلا نم نييالما قوس اهارتف

 | الوارف الو ايسور ةيلال اريزو ازيلكلا الو يزياكتا شي ادئاق ًايسور ىرت الف

 قرشلا لودو .لودلا ةسانكهوانارف ةيبرط يزول 301 ا زو
 اهاوق ىرع تاحناف اهربغو ةموكمملا سانجالا.نم:لاملا تقفلو الإ ١ خا

 اهرود .يف اينطلس تدجوف ةسرعلا ةلودلا تءاح تح تايلغتلاو تاو

 يتلا كلاملا يف ةيعضولاو ةيعرشلا اهنيناوق تذفنو امتاحوتف ةرثك اهتكلمم تف لوالا

 ىلا ءارمالاو ءافلخلا عنجو ةيندملا قاطن عسنا الث ٠ اهئارعاو اهكولم باوداب اهلويخ تطبر
 ىلا ةرثالا بح ماعدف مهب . ةهوكسملا سادجالا ىلا مهترادا روما اولسا نوكسلاو ةهافرلا

 ماظنلا دسفو ن 0 يرتبقلا برعلا تءجرو مهتاداسو مهيلاوم ديب ام عزت

 نم دعرت تناك نا دعب قرشلا تجابف ابوروا لود تعمطو ةهج لك يف ءامدلا ترجو

 لزنيال امب لوالا اهرود تذخاف ةيكرتلا ةمالل ةطلسلا عمجص مالا ىهتنا مث ف

 0 الع تلوتساو اهنم مل سوما تق وفاز و وال ااا نم تطخم لب برعلا روذ

 كلامو اهدالب نيبو ابوروا نيب ًانيضاعت تدقو ىتح اهسفنب لامعالا لوازت تلاز امو

 أ نم ريثك سما تضوفو ةحارلا ىلا دولك-او ةيهافرلا دح ىلا ةندملا ىف تببّثا انو قرشلا

 ىف انوروا لخادتل ىظعلا ةليسولا نسانجالا كلت 0 ريغ ىلا تارادالا

 ابلها لوةعب ابوروا لاجر بعل ًناديم تححصا يتلا ةيقرشلا كلاملا ةيقب كاذكو اهتكلم
 ثلاثاا بسلا

 أهي. ذخالاب نيموكححلا تمزلاو اهبيد تدحو ايوروا ىةسلم لا

 ظ بجو رخآ 017 مهب 2 الثل ةينيدلا ةعماللا ديحوت ليبس ُْى مدلا رب نع تَفاراو

 ىتح ًاسرغ ءانتعا ندلاب ايوروا ترثتعا دقو يجراخلا لخادتلاو ةياخادلا نّفلاو ةرفنلا

 ةروصلا وه يذلا بيلصلا تمسرو تناك نف يا نم ميلعتلا بت نفك هانا تكلا

 قارواو تالآلاو شرفلاو طسلاو برشلاو لكألا يناواو سنالملا ىلع ًانيد ةمرتحلا
 هيلعو الا ءىث ىلع ناسنا رصب عشب داكي الف باوالا باتعا ىلع ىتح ينابملاو ةرابزلا

 مهلعأو ٠ نيع ةفرط لك يف مهم دحاولا: ركف يف. ندلا نوكيل ةسدنملا ةروسلا ذه

 عم



 د

 تقزمت ىتح مبيلع بلغتلل وا مهتطلس نم جور اودع اه ردف اوعضت مهف ةغللا

 ةلود مهلا تغرفا أم دنع سرفلاو كرتلاو ٠ نيبلغتملاو نياثلا يدبا يف تعزوتو ةكلملا

 قيراعب الو رابجالاقيراعب ال مهيموكحم يف مهتنل اودحوي ملو مهتاغلو سانلا اوكرن برعلا
 ابيلع تماّقف "ئدابملا تمت تح صرفلازابتنا مدر تحن تايسنملا ران تيقبف ميلعتلا

 لالتنسا له نم لال اانا كلي ريق ةكطسنماوأ :انفتم هوان 1

 اينامو رو راغابلاو رابجتزو طّقسمو نيك او لوو ع ىراخيو ناغفالاو سرفلا

 ةطلسلا تح اوناكدقو ةيااالا ننلاو نادوللا كلامي كريبلاوادوسأإلا ليخلاو

 00 (ءاتتاداف ايور وا كلام فاخا يذلا ادهو ٠ اهدس ةيسرانلاو ةيكرتلا | مث ةيبرعلا

 0000 ددلا ضراوللا ند اهكللاع ةياقور دق يردن اناتك سرتلاو كرتلاو ترا

 0 مالا يف اهتمزتلا اهدالب يفةيسنجلا ميول كلل ع دل

 ميلعتلا ع كذا جردتلا تمزتلا لباب ا ادق لا قافخأألا لعجي مل اهنكلو

 ىتح ميلعتلا مساب مهعداخت يهف مهتنل ةناما يف اهيعس اولع اذا نوموكمحلا 1 1

 0 سماح تضم اذاف ةيديدم اهدنل ىلا 'كدرحب ةرضاللا ةقبطلا تضر اذا
 00 اوكا اع يكسو اهو نما ايدو اةحل هك الع[ تالا دج سكت
 ماهوالا راي يف ردح" هتلفغ يف قرشلاو نينرق وا 5 ة.هلا برا هذه تماد اذاو

 محصاو يمي رفالاو ةيشبملاو ةيل .وخملاو هيما ةيسرافلاو ةيكرتل راو هج رلا سال كلاب

 ايأيرفاو ايسا يف اودلو ناو 3 ةغل ةبوروا ماب انوكت قرشلا

 نانا ليسلا

 نينلعا اا دعو ةصوصخ ةعطق ىلع ءاليتسالا هيبوروا ةلئاع لكأ مث أم دنع

 ةطلسلا ميزوت نم 1100 ينأ نم مهيلع بلغتما نم ناسنا 000 ملف بلغتلا

 مبكر الا وببلا ةطلس عاسنا نم د ةيلسللا لابمالاو 9 1 عايضو

 عومجلا راصو الو دنا "تانج لش مت ىتح كلذك ل املا ترتساو ٠ لالقئسالل

 دب ةيلاعلاتارادالا هج ةيقرش ةكلمم ىلع ةيبوروا كلمت بلغت دنعو 58 0 ٠

 ْ ةيرادالاو ةيلاملاو ةببرحلا ىوملا ةهزا 9 ضبقلا 0 نكس ةطلسلا دحوتل ادع لاجر
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 | يركسلا لمحب يذلا وه نبدلاو ٠ ةينيدل جئارشلا الا ةيمضولا نياق لعال تانإ
 يف همادقا قوش ةينيدلا برحلا يف همادقاو ندلل اراصتنا ةيئيد برخلا راح لع

 ' يننآلا يورخالا ممطلا الا لاتقلا ةحاس يف لوخدلل هوعدي امو انام قلما برحلا

 ١ مترا ناف لقا ةلل نمر هم عرار تسال نا نرسم 0 ندلا هن
 هنارط اذا هناف توملا تارمث ماهتنقاب همزاب ينطولا فرشلا نا لاقت الو ٠ اهركم ل ا
 ' هريغ ةذإب هنايح عيبب ال هناف ميعن الو باوثالو هدارع ريمالا وا كاملا زوفيل تولل مدي
 | ةافرمع الا اهلا لصوتنالو رخأتلا تنجوا ىتلا للعلا ين ثلا انمزل ةلكاذه لطب 39
 ظ ءانشالا راه طاب درا تلد كالا ١

 لوالا ببسلا :

 نذلاناو ةريبكو ةريغصكلاممو تالاياو تان وكو تاقودتناكايوروا كلام ناركم ٠١

 اضع ىلا ءازجالا تمضو تالئاع ىلع تطلسن تالئاع نآلا هيلع يهام ىلا اهوريص |

 0 * نم تما تالئاعلا هذه تملغن ام دنعو ٠ ةلمتسم كلم ةيظع ةعطق لك تريصو

 ' ةيح تيقل اهدالب يف ةنللا ديحوت يلا برامتلا امتدبف لالقتسالا فلخ مهلا كرحت
 . ةنل ريخب ملكتي نم اينالاوا ةرتكتاو اسنارف دالب يف نكي مل ةخللا ايلا عفدت يتلا سنجلا
 هيلعتلاو تافيلأتلاو تالماعملا يف ةغللا دحوت ةكلملا نايا ةغلب ملكتلا مدعب دارملاو دالبلا

 | دح ىلا ابيف مسوتي ال ثيحم اهلا وعدت ةرورضل الا ريدلا ةئل نولمعتسا الف تابطاخملاو

 | لودلا ترق راثلبلا لثم نا ىت> كلدب لودلا تنتعا دقو ٠ ةيلحلا ةغللا ىلع وطست نا

 | ئج لكاولت نوناتلا اًذهحو ءابسراةممايسا شا ا
 يس ادع ١ سانجالا ىلع تاغللا تنكشف مهنافل ىلا مهتوطس تحن لخد

 ا 0 هغللا ل ءاوش مهطاعشا و مما مرا تاداعلاو قالخالا ىف 0 اياهاك 0

 مبتاغلب نوماكت 0 ب / 6 اذه اوأطخا قرشثلا كولمو . ظافلالا كات
 ١ 8 رص تعد أ ردش كدساخ كلدَو هغللا ةأمحن ةيح تن انييكللا قيما م نولعما و

 ا ءلا لي ّ 9 0 ١ . يي
 لوح 2 دب لالعئسال ا وأ هروب » باب هوا 2 الكو تادفلل ند غارفلاو تكييعلا

 ظ اودحوب موو برعلا 0 يتلا مالا كيدي دبش ريغلا رسا نم جورخلا ََق ىلاشو يعادلا
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 20 قردلا 0 8 ريمدتلاو لاتملا تالا يف أاهنفت رض اة ةلود ها

 ءامدلاب ةئولملا ابوروا مادقاب ءوطوملا هنطو نع ًاعافد الا كرمت ال ةليوطلا نورتلا
 مدااداق كلا كلاملا كير ينانورروال ىاد الو ةنوروا ةنق آلا كر الو : ةقرشلا

 ىرب 2 هد يبوروالا اذه كيف هش انعاو ىنيدلا نبض متلو ىلا عمطلا

 ىلع رويغ لجر ىلا سوفنلا ليمتأ هدالب يف هتوص ىدص عم نأ بحاو هريغ د
 ىلا اهدم الو هينطاوع اهم شاب ملف هتلوص مايا ةيوقلا ديلا مالسالل ناكدقو ٠ ندلا

 3 ىلع نييصتلا سانلا ره ىلع مهلمحب أم بصعتلا نم هلاحر كيع نكي لو امال

 هل ةيصوصخ هذهو هنكح ىلع ناطيتسالا وا هب ذخالا نيب محلزان نمريخ لب مهنايدا
 لع ذكو برعلا جيراصت نم ادفو نا لامتالا ةبرج قالطا نم ةيفكتو نايدالا نيب نم

 اولصيل ا هاك ةالصلا م ردا لق ليست يوهو سو هماع كاف هللا ىلص 3 اد

 هتابق ريغل هيرضح يف نولصي مكرو يبنلا مهعنم مه ضرعتلا ةياصلا داراف قرشلا ةهج

 نا نولئاقلا مهنمو ٠ نايدالاو راكفالا ةيرط كلسم اذه دعب سلو هتلم ريغ ىلعو

 تارا ىرخا تادحو كانه نك هحو هل نكن ادهو ميظع عنام 0 كك حك

 ممو ٠ سانجالا ةليماكل ةاعانلا دايشالا نك هدب ال انارمو تايصوصخ ند

 أ امادعاو ةلج اهكرتب الاهعنمل ليبس الو ملاعلا يف لصاحلا لذاختلا ببس نايدالا نا نولئاقلا

 0دلل قدراجالا نذ اكك اوي نذل نور زا اعدل ناس ىرارقلا ذعر دوجولا نم

 يف تاماظن تءضو !ماو نايدالا ةدك مدع انيطرف ولالا عم ٠ ماهوالا و تاهرتلا هده

 بجاولا نم ناكل ةيعضولا نيناوتلا دوجو عم نآلا امل مورل الو ةلاهملاو ةنوشملا ماي
 4. 5 يعل ناذ نولاق هغلب ال سوفنلا ْ اهديعوو ادعو لا ناف اهرابتعاو أمارتحا

 طئاسولاب هدا 4 يأ لع لياحتلاب 0 أامجوم 0 دعبلا اما نوباقلا هن ومع نم رغب نا

 عارذ لك يف امل ناكولو اهدارفا طب نع ةينوناق ةلود ةبا تزِصأو أضعب مهضعب لك أل
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 لفاحم دادعاب تايعمجا قاطن عيسونو ميلعتلا ميم ” قرط ليبستو ط وهسلا نم مهعو رشم
 ينج ىلع مم دعاسمو نيشانلا | ةأفاكمو ةيلهالا'تاعويطملا رشنو ةيملعلا ةيناعلا ةباطخلا

 تارا ظفحو حا لع ةناعاو | ةيشلجم قيرط ليه وا مادحتساب مهماعتا 3

 انيدانن انوروا هلق تناك كت دو رائفالا وهنل نيعرتذملاو نيفاؤما

 5 ىرولا نيب يئارن اوثدحمو 2 اودعسا يلو اودتقا يبو اوذخ ينع 9 . عا 1 0 8 .٠

 م4 دحاو قلخلاو انرخأتو اوءدقت مب الجم-

 اودنف ةقرشلا كلاملا لك, يف هب ءالقبلا لثتشاو :نيقرشلا ةنسلا »تجمل لاؤسلا اذ

 لاول ناد 155 ٠ داو قلفناو ايزخلاو مب 0 نع مهدي اهف نولءاستي

 ىلع فقوو بسلا فرع هنا مر دحاو لاو ةبوجالا نمر يثك اهلعراد مهتسلأ ىلع

 لا وعدت ام بسحم ماسجالا لاعفنا يف كح هلو نارا املا مبين ىخلانلا الع

 و ١ لامجالا نع دعاقتلاو لسكلاب نيقرشلا لع ىضم دقو هني

 ةف ةيضاملا راودالا مهلع اه ركتت للعب كلذ اوالعو ةمحلا ولعو لمعلا, نيسوروالا

 ىلع تناك مايا ري ع ود نم اهني دم راياوو وا تاج نا قلل ةيياسلإ الا نزلا

 ا رم عام السلا ذا نولئاقلا مهنمو ٠ نآلا قرشلا هيلع امم ءوسا

 ىلا 'نوكرد لو تو نوكح اغبيلاكلوقلا اذه باحصاو بابلا اذه يف للعلا ةلع

 مهتافو ناكم لك ين نمصلا هب تراط يذلا هلوق يف ايوانوروا هولا اذه يف اودلق دف

 يدخل |١ فاعضا اه. نوذخالاو الساالا ننلا سانتا نايداب "لص قرقلا ذل

 نايلبلا نم رثكأ | ةيملعلا ىوقلاو ةيلدملا يف مهرتبقت ناف كلذ عمو مالسالاب

 يل , رياغملا ةرشاعمو سانلا نيب ةفلالاو ةيدملا يف نيملسملا نيبو مهيب ةبسناال 35 2 »
- ( 

٠ 0-0 0-4 

 2 ام . ]| « 7 7 4 .
 / باد ردح تح 0 ا لا يىبوروالا ىوعدو 3 تاجردد نيكاسلا نب اظل مهما

 ةضوحدم هب نيذخآلاو نارقلا مادعاب الا راكقالل نوكس ال هناو برغلا دُص قرشا
 4 ًّ ١

 تتاح 2 ا . 5 7
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 تبالاو ةعنملاو ةكداعتتلا سوا ىلا انوروا كلام يغقو يتلا يش ةيرتلا هذهو ٠ لاخلا

 لايكلا مانس ىلا اهممان
 ةساسلا لحر وةسايسلا سان سا مه ابوروا يف د نءدلا لاجر ا قوما اده نمو

 ةلاراق قرشا كلا 4 7 0 :اقلاو دبل داق 0 ةظفح مه

 دل 8 1 ًأطملا هر هيفا اوملكت ناو هقرط 0 هنف ل رك

 مهنود منم ءاراب اوانخاو ةيساسلا عماجلا يف ءارمالا مهلمها اذحلو هلثمع مهلاختشا مدعل

 قرف نا عم الامعا لع نيرداملا ةسايسلاب نيلغتشملا نم ناك اذا هيلعلا ةشرلا' ىف

 ىضق#ت كولملا لزاون ناف اهراحن صوغو ابيف نئفتلاو اهم لاغتشالاب سانلا قحا. ءالعأا

 ٠ ١ هيد اع اوراتكا اع هيف اوريشتسا ام اوله داق ءالعلا ةراقتساب ىلاعلاا ىف مييلع

 ع : مماف ةيسايسلا رومالاب اولغتشا اذا ام فالخ اعنص نوئسحم 3 نوناظي محو ةمالا

 قوور و ةساردلا يف نوررمع ناعما ند وغ 7 ىلع 0 0 0 0

 باول ناف هةدئاشلا دعاوق نم 0 0 ل ةهمصعم هدعل 0 ٠ ناسا

 نيناوقلا ةسارد هيلع زعب ا 00 20 سرد نمو 0 اا كوضا ن 00

 "0 ليما دارمو تادعملا هل كع نا دس ةيمزرلا ناجالاو  ةيلودلا نادعاسلاو

 نينجا طااور نايقر ميلا ا 55 قرط ف ف ىعسلو ةعفاتلا ابوروا قرط نع كا

 نا اندالوا |:لسو هبوابوروالا تت امعتللا ' ىدأ مه نع نلف انإ أمو نيدلاو نَط لاو ةغللاو

 يرصم ا قرنف ةروص انوبءاش ناو ةّميقح 00 ناتج“ انيلا موداعاف ايدنانلا

 ريرقلا ةديأسا لع مث 1 م 0 نيذلا يقار ءلاو ىرتلاو يروسلاو

 يعاسملاو ة ةيقرش ةحمفألا نيب رغلاو قرم ثلا نب ب الن أمنق اوراص كي وارللاو تناتسلوربلاو

 اوحتشو مهلود ةبامح تحن ةيريخلا تايعمجا 1 ول قرشلا ءاينغا ىلع اذ اش ٠ ةرمغ
 ظفحب ةموكملا مهتدعاسو ابور وال اديلقت *ىدابملا هذه اهيف اوملعو ةينطولا سرادملا اهب
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 ظ هخم راتل ةمالا نودت ار ورسم هردقل ةمالا ةفرشت ايفا سد لا ةحار بلط يف

 ةمدخ ضرغ الو هلامأ ىف هريمض ةبرح تناك|عم يناذ ضرغ نم ناسنا لكل ددال ذا

 | نوكرتيو اهنومدخم يتلا هيلا مهمايح خيران ظفحالا لاجزلا راك ممالاو ناطوالا

 ١ تايهتشملاو ذئاذللا وكرت يتلا مهراكفا مئات ةمالا عتمت بناج يف مهتايهتشمو مهذئاذل

 | ماما ةئبسل مهروص ىرتف ءارزولاو و كوللا نايدالاو يَ لاجر ةمدقم يفو ٠ ابلجال

 كاملا تبن لع ةظفاحلا فرشو هئطو كولم ردق فرعيف هىدب نيب ودم مهلامعاو ذيلتاا

 تعاضا ةكلمت دجم الو امل كامال ةمال فرشال ذا ليلملا مهيصنهو هلها نع عافدلاو

 يف نيعفادتم ميكولم ل ظمح ىف اع نيدضاعتم ا ىرن اذهلو ابكلم ثلا

 مهارب م مبموسر ضورفو ممابجاو ءاداب نيعاق ةراضلا ضراوعلا ِ مهياقو قيرط

 يف اموظفحبو مهدئارج يف مهلامعا نورشنيو م نودانيو مهئارزوب نوحدمت
 كراع سانلا فرشا مي مبنورلشسي د و ءامجرلا ءان يل ةاناقم 0 مهخيداو 5

 بالجو مماطوا 1 8 00 00 ءارزول ىفا 0 0

 ىلا مامخنالا نم هريفنتو هموق نيب ةنتفلا ثادحا وا هكلم ىلع ةروثلا نم ذيملتلاريذحن

 | ءايحاو حالصالل ردصت يتلا هئارزوو هكولم اوال ةفلاخ لكهبمثو ةيوضوفلا بازحالا

 ١ امو نير مالا صصق صعب 108 لور كدبو 0 ءادعالا نم كالملا ةياقوو عئانصلاو فراعملا

 ١ 3 ءاتلا جرت رامدلا نم مهةضراعم هم ىلع ينبنا أمو نيضراعملا صعبو بناتملا نيالا

 مئاصملا 0 هادي ههاو ناولل الا اا

 | ملا امو ةراح تأ بورص ميلتو 1 0 ىلالا داصتقالا نا هاشرالاو 5

 3 ادملا نم م ةيلاعلا مولعلا ىلا يل "ىدامملا هده هل تثمع اذافامل

 | 2 هع ىلع هلمع قبط 3 1 ' الف تايسايسلل اهتم تارادالل ادمتسم تلال

 | هّتاعرت# دئاوفو هنأ رحم تار ؟ ررظت اني ماظعلا لاجرلا كلس يف مظنني ىتح هل دبشن

هبكنم مجاز هلمع هب ركلا هتبب رب ندسحت يذلا لجزلا هناب هيلا راشدو هتابورمو
 ملغاعا 



 حري

 ظفاملا ةيسنعلل عماملا ناونعلا اهنا ةغللا ىلع ةظفاحلا ىلع ثعابلا ببسلاو ٠ ةيلع ةيعبج

 00 لع ةظفاحم ةغللا ىلع ةظفاحلاف مالا تقرفت اذا دارفالا عامجال يعادلا خيراتلا

 0 ةلاةعل ىلا اهتفل نم مبلاعتلا لقنل ةلود ةبا ليمتال اذملو هيلع لسا امو كلملا ىلع لب

 ريش مولعلا عيج يف نامتمالا ىذا ذيملتل ةدابش ىطمت الو ابيلا جاما تسم امهم

 ةليصاتم تيظفس لا 07 فلا نع ةينحالا ةغلا نم .هنكم ناك اهيا تفل

 ايار 00 00207 12000 انس ىلا اهصئاصخع ا ةمأ لك تزاتماو لوذلا

 ممدعب "نم مثؤانبا ءاج مث مهتغلب اوملكتو مهتيسنج ريغب اوطلتخا ابوروا نم ًاسانا
 م مستغاب نودكتب نم ةيسنجم اوسنجتو مهتيسنج نم اوقحلاف ريغلا ةغلب اولعتو
 لة دنوالا تارون مايآ رش نيذلاو اانا نيذلا نالآلا يف لصح

 ملت تلكح ىلا ريثلا ةغل 'لاعتساو مهتنل كرتب الا كلذ امو مريغو ةيدنامرونلاو

 ةظفاحلا بوجوو ابفرشو ةيسنملا طباور ميلعت مهدابم رو را ا

 هموق خيراتل كال م ءاجبال اع هيف اردتم !انراه ايدل جرف اهيلع

 000107 نم تعرش يتلا _عورفلاب اطيح مريع ميطابناو مهعم لودلا تاراث الع
 ينو اهردق عفرب و اكد هتسسنج ةدحو ظفح امف اثحا ابن تلح يتلاراطقالاو

 اف اهراكفا رونبو اهدودح ظفحيو اهنعارز ملصي و امتراجي 00 امتراعرثكيو اهتورث

 لا ايل ودلال ليشالا ةوجاوم قا ةيرع الوابلا القنا الا ةئقااق ةلكطق ار

 كروت ناو. دحاو. تن ا وا ذا ىف

 يبا خيراتلا ميلعت مهئدابم نمو ٠ ةينيدلا بهاذملاو ةيسايسلا براشملا لوح ءاوهالا
 يدق 00 كا راوداو هيلو نق نييلقتملاو نانا لوضا ذيل لك قرم ينطولاو

 ينلاو هحغاتت يا هتمجاه يتلا مثالاو رشو ريخ نم هيلع تأرط يتلا ضراوعلاو هرخأتو
 نييسايس 1رم هنطو اومدخ نذلا لاجزلا لعيب هخحيرات نمو مهرفانب يتلاو هلها داون

3 

 يوما 01 يوتا را ىرتف ءالضفو باتكو نيب رحو
 عفان عورسم 2 ميم مظعلا عرش اذاف 0 نيضراعم مهعارأ نيدضعم لاعالا لع

 رهسلو همزعللدب يوقيف اكتم 0 هنوصب ةيدانم مانا ة قالا ىأر ا ناطولل
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 لصن الو انفالسا ميلاعت ىل ع انمد امانيلا بوسنملا شحوتلا قيضم نم جيورتلل ةندقتلا

 يشهو ميلعتلا قرط ا ابلكو ندور يتلا لئاسولاب الا دصقملا اده ىلا

 | ةسرد.م لك يف اونبف ةدحاو ةّقرط اهوريصو يسردملا ميلعتلا يدلا ميلعتلا اوطلخ مهما

 هرتص نم جل سوردلا ءاهتنا دنعو سردلا ىلا لوخدلا لبق ذيلتلا ايف ىلصي ةسينك

 يعيبطلاو يضايرلاو بسالاو تتاكلاف ةسواسقلا نم نيملعملا اودخاو هتابجاوب افراع

 رف ةعماجلا تادحولا يف مبسفلا أوو رح رقعف عينم ميلك ابخابطو ةسردملا شارف ىتح

 هرم الك لافطأالا [ىدهانا ىلأ نسكلا ةحا اذلو (نسعملا ةديو نم عفنا اودجي

 / اوهتح دقو رابكلا و راخعلادنع أظوةرابتعالا نيعب ًاظوفم ىهذملا نوكيل ةينيد دعاو

 بايزا دج كنا ىح خويشلاو نايتفلاو ءاسنلاو لافطالا ىلع ةينيدلا ىهاظملاب مايقلا

 متف ىلع مدحا ردقب الف هيف مان نيب دتملا وراحت نيد نونا نيل را

 7 رخل ليلك ريفي ةجوز ذخأي الو معالا داوسلا ةتفاوم هلفقي لب دحالا موي هناكذ

 دايعالا مايأ يف زوياج عل ؛ الو ًاسيسق هل رضمتسا افا ل لالا قراش هتيم كرت

 نع 6 الو ياعوا يبدأ عمي يف وهو هنبد يف نعطي الو هداقتعا مدعب اع

 همعز ىلع ةديقملا داسف نم هدّقتع امو ٠ هيف ضروع اذا هند ةحص ىلع ةجملا ةماقا

 عج يذلا اذهو .٠ هيف هللامم نم دنع الا هب ىهاظتبال ينطاب عا وه امنا دسافلا ظ

 2 عورألا ؟ - يف يه قا ةيسايسلا دصاقملا تفلتخا ناو ةيعاجالا اور وا ةدحو

 دج الف مينطو يف ةلمعتسملا مهتغلب ميلعتلا بتك نونودب مسهل مث ٠ قيلولا لصالا

 ايايلاطياالو يسورلا - ًارواسم الو يناملالا متي اقر الو يزال / لتي ايوسنرف

 بتكلا ميج دق ابي ميلعتلا لعجي ابتنل ىلع ظفاحت ةلود لك ل يلوينابسالاب لعتي

 تاس ءالعلا ابعضت يتلا تاملكلا ضعب نم نوكي ام لا مماغلب ةعوضوم ةيلعلا

 مح يف امنال ةينانويلاوا ةيئيطاللاب ةنل لك لهأ نيب رقت اهناف ينانويلا وا ينيطاللا

 اهانعم ذخا ةلكذيملتلا ملعت اذاف مهتغلب ىنمملا نومجرتي مهنكلو رينتبال يذلا جالطصالا

 دمع هل 5000017 م ريغلا ناسل يئاعم ةفرعم :ةيج ةغللا ءاقن لع صرح |,

)١2( 
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 لفل ٠ هربغ ادقاو هلصف ًايح كامحت ًاتيم كامحت نم ٠ قح الا كييشلا هاجر لا

 كال يف اراد رالا ف.تحير اذا ٠ هناوبملا ىلا بالثثا هلا عوجرلا ثقو ماعلا

 ” 32 تمضا دقف هريغ يف اهركفو ككلم يف ابعبج ةمآ تس اذا ١ هراشل
 ْ هيفاش كل التل قوم لوتسلا رمت لوتلاب : نم تالار

 صاصق حورملاو سفنب سفتف * ابلثم لدعلا يف ءوسلا لاعف ءازج
 عسسل

 يو 0 اردو ا ١ هللا ناجملا ١ قوق

 حرتسل ودعا 0 0 هوفص كنامز ند

 ميلشو مهمدمو ءانمالا ةيرت يف لباسرلاو تكلا م 1 ادق تاتكلا لغتشا

 فالتخاب مهتارابع تفلتخا دقو لكلا راو ةيانالا جوا ىلا ةيميهملا ضيضح نم

 اوقرتو هلاجر بدهف بايلا اده يف ةححاراا مدقلا قرقلل ناو زاظفإالا نابتو راكفالا

 ةدحاو ميلعتلا ةقيرط تناكو ةيبرتلا ةذئاسا نع هددحلا انك لضفلا تاماقم العا نا

 هوعسو خايشالا نع يتلتلا قيرط نيش رط نم مولعلا ملعت ىلا ىهتنا مث هراطقأ عيمج يف
 بواسالا اذهو يبردملا ملعتلا هومسو ةذئاسالا نع ذخالا قيرطو ينددلا قيرطلا

 رسلان ىيرتلا عجرمو عارتخالا لحم نآلا مهاف نيبوابوروالا دنع ضرتعم

 مب لصتن مل اذا ةبسنلاو ةلطاب يهف مهلا هتنث ل نا ةناورلاو هوحشام مسيبقلاو هوئسحام

 يف رظنلا ىلا نييقرشلا ميلعت قرط يف ثلا نع لودعلا انمزلا يذلا اذهو ةلطاع يف

 ةيبعهلاو مهمتقيرطب ذخالاو مديلقت ىلع فوقوم ندَقلا ناف هيف ثامف مب.راجنل مهقرط
 مالا ةاراجم نم نييقرشلا رشاعم انل دب الو ٠ ممارا ريغ لمعلاو مهتفلاخم يف الا دجوتال
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 أ ةيانلا تلصو اذا . هيلع لمحاف لفغ ناف هبطنام ملاظلل نل٠ 00

 | الف كدنع يلام ردش يدنع كل٠ مديلا الا اعدت انش انا 12 ١ راك ازوف فمف

 5 مان اذا بضنت الف كلدالب ذخا ىلع ينجالا تدعاس اذا ٠ هنبت مل لزنم ينبلاطت
 3 0 ا اذا. كهاج وا كعاتم يف عماط كتيسنج ١ ند كل كارو

 0 ىّتم صرقلا م ادقا تحن عماطملا ٠ راربالا ن 0 ناها نم ٠ لف لوالا

 ظ قمل 0 واذا ٠ هتيلب كرات كيف مملالا حالس يو" ١

 | ىف هذا كلعامو رذخلا نك هلم هلق راكت لما ىذ لك. كقرم نيكل
 ظ .ك تام لع سرحاو ىتجالا لسانه نسجل تاير هيدا لالا ضال
 | هيركب هضبقت الف كسح مجرم كبلق ٠ كموقل ةليضف نكف ريغلل ةليسو تنك اذا

 ' لاق تعش فك نكأو محلا وا راصبالا هدسعبت امناو بيرق ديعب لك٠ تاسوصلا

 لدب م ٠ قعاوص ك رعي هيلا لضتلا نال الف كريثا كخم ٠ [ىال دجت

 ١ برشملا ٠ هثايد لاجرلا نيب جاوزالاب حدقتلا . لمالا ىلع لدب كلذك للعلا ىلع ناسللا

 ١ هريغ تييلاو اذاف كيلو كنج ٠ نوكت نم عم رظناف نيدلاو ةيسنملا بلاي يسايسلا
 أ هماقتسالاب اهدناو قفرلب ايظفحاف اكلتلك تدشن اذا ١ ناساالا كرازا حاط ١
 . الاخ تدجو ناف تانكلا حس . كنطول اهظفحا عم نكت بازحالا تناتخا اذ
 57 : قوم و مهصيلخت ين دخل ةيرحلا يف نييذعملا تنأر اذا٠ هب شاع اع شعف نإملاب

 | .هلب برهم رينب كقوثو ٠ همظننم يف كلملا لترين مص ٠ دوجوملا يف مودم ريثأت خص اذا

 | لمتف كقوف وه نم ترهاص اذا ٠ ضراوعلا هتسرخأ اذا كيلع امو مالكلا كدلو مع

 يف ترص اذا ٠ ةنتفال ججرخم نا لبق كلهأ ىلع صوا٠ مادقألا لبق نائوالا ةدابع

 | بويعلا لها نع كافاغت ٠ لوتقملا تناف ابعت حالسلا تيققلأ اذا ٠ ًافيرش تسلف ءاغونلا

 ظ ظ ٠ يدر سبح يداعالا نيب نكسم ٠ اهفاخ يعافالا روع يف مان نم ٠ هليضف
 ةرمتلا ةمالع لاحرلا دّمْف ٠ حارتسا هالول صصالا ضوف نم ٠ ادروا فيغر يعسلا

 0 دتلت كتجوز لبجم لبجا ٠ كمد هيلع ناه:هل تركأف قحرش كا
 تى رض غي 7

 بنهتف تنكح اذا ٠ حالصلاب لداعلا ةبيهو حالسلاب ملاظلا ةبيه ٠ لتقت كولملا لبجي
0 



00 

 هنع حتي لو ىلوا هلع راسو هيلع لات" هللا ليم ىلا ناكل مت دلك وب اذه لثم

 . ناو دجربز الو توقاي الو ةضفالو سهذ نداعم اهبف نكي لو لامر تاذ ضرأ ابلكو

 نيجرتسم انوكي مل نيندعملا نيذه نا انلق ديعب نم ةضفلاو بهذلا رضحتسا هنأ ل مف

 ناف رضالا رصعلا يف |مجارساب مالا ةنانع عمو نالا هيلع امه امردقب نيلمعتسمو

 فيرسشلا نارقلاو ماع ةئاملث اممانب يف عانصلا فرصي ةئيدم ءانبل ينكيآل امهنم لمعتسملا

 داملا تاذ انا نطو |( 1 لود ذلفابلا ىو ام اهم 5 الو ةصقلا هدمل ضرعتي م

 رافكلا رجزدصقلا ناف لابملا يف توما وأ يبرئصلا هؤانب يملا مدلبل وا ةليبقلل فصو
 || موق يا دوم كلحا مةبيمعلا لامعالا | ابلمتو امتوقو اهتدش عم اداع ثالها ىلاعت هللا ناب

 !| داتوالا يذ نوغرش كالنملا .لزنا اكو اتوس .هودختاو هوعطق يار خلا اوباج نيذلا دو

 معا هللاو نيغباسلا هلسر بدك نم كلها مهلوسر مهيذكتل ] مبك الها ىلعرداق وبف

 7 ا سس صم

 عفراف 3١ دم لع د يسم ازا ملصاف كءاذغ كحور ء رصق وا لوطف كنايح كدا

 لك ٠ سلاج تناو تابقعلا عطف ترص ثيح نك ٠ هيف عوقو هلها بح عم رشلا

 اذاف كدب كرما ٠ كريغ ايذبم كدلولرتخاف هيلع تنا ام تمصنسا اذا .باذك فالح

 كسماك كموب ٠ الص هلكمح اق 00 ادا ٠ ددس 1 تا هن دج

 ”ءاللا لسأ < كاع لح مان الا اردد. قشتال ٠ 0 هتريخم ام كدنل دعاف
 رثك ناو يضوف نوناق الب ةلود ٠ هسيسأت رضحن لما نود 00 نضال ةءاد

 نان مدعل برح كولملا تان عاض كادح الا ما ضوف كلم 0 0 ةاعرلا !

 0 ال الع , ةبانئمزلا 00 ةداعلا دنع كفوقو

 ذا ٠ نكست الو رازت ةربقم تاوبشلا يف قراغ اهسوس ةكلامم ٠ تازومملا نيبو كنيب
 0 2 لا تسمم كريغ كم ثيم“ اذا ٠ 0 كك عجراف ةحارلا بلط
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 4 دالبلا يف ابلثم قلخم ل يتلا داملا تاذ مرا نع لاؤس ىلع باوج ©

 عدلبل مسا وا | داع ةليبقل مسا وبف مرا نبا صوع نب داع دج حون نب ماس نبا مسا مرا

 مسا وعم هدالوا داعب دارلاو مرا داعب يا ةفاضالا ةءارق ليلدب 0 5 نسل يتلا ظ

 ةيبخالا تاذ داملا تاذب دارملا ناك ةليبقلا مران اندرا ناو امثاه مثاهونب ىس م مدج

 كلت ىف ناكأمل ميفرلا ءانبلا تاذ وأ دومعلا ىنم دامعلاو داملا نم اهش دب ال | مايحلاو
 .٠  3ن1 .٠  1يعل -

 مي نونبنا » مهف ىلاعت لاق اك ةقاشلا لامعالا ىلع ربصلاو ةوّدلاو ةدشلا نم ةليبقلا
0 

 تاذ امن ا ىنعملا ناكدلبلا اهم اندرا ناو « نودلخم 31 عناصم قوام نواس ةبآ عير 222 م كت كُح ا >-# 0-ما

 مربص يف داع لثم يا ابلثم قلخم ل هلوب دارملاو ٠ ٠ عنصلا ةمكحم دمج ىلع ةعوفرم ةيذا

 | ايندلا كلم داع نب دادش نا نم يورب امو لابملا ىف توببلا ذاختاو ر وزصلا تح ىلع

 | ىشاعو ةنس ةثايث اهلثب يف ماقا مرا اهايس ةنيدم يبق ةنج اركب ميسو ايكوم هل

 ءضووتوقايلاو دجرب زلا نم اهيطاسا لعجو ةضفلاو بهذلاب اهروصق ىنو ةنس ةثاعست

 | ةليلو موي ةريسم ىلع ناك الف هتككمم لهاب اهلاراس مشراجنالاو راجحشالا فانصا اهف
 | جرفع هللا تدن ةبالق نب هللا دبع ناو مهتكلهاف ءايسلا نم ةعص ىلاعت كا

 صقو هرضح ف ةيوأمنم مريخ عبو هيلع ردق ام لمحو دادش ةنج لصوف اهلط ىف

 أ لجر ايلخديسو ذامللا تاذ مرآ هذه لاتم لاسط زاب ل ا ل 000

 ظ بلط يف جرخي لاخ هقنع ىلعو لاخ هبجاح ىلعريصق رمش رجا كنامزا ىف نيلسملا نم .

 | هتيص لعليادال امث ٠ لجرلا كلذ وه هللاو اذه لاّمف ةبالق نبا رصباف تفتلا 7 © هل لبا

 ظ ال برعلا دالب ريغ يف هل ريا الو امندلا كاع مل ادادش ناف صاصقلا عضو نموه لب

 أ فثست باتك الو باتك ىف اروكّذم نوكي ناو دب الوابدلالا بست ركو ابانو ارواج ١

 ليححست و هيالق نبا ا ةصقلا نم ؟يش اهبف سلو ةاروتلا الا سمك صيصاقا هيلا

 | دجريزلا ثداعم يف دجو الو لقب ليه نم ةئيدم ءانب نآلا لودلا كولم لع

 مرليف ةتسةثاملث اهلث يف لاملا ىضق ةنيدم نع الضفرصق د لل نك انا
 | دب الف روزملا عطقن م مطقن دمع اهناو انرويس اس ياسا ا

 ظ ءيشذاكولو عجبا اا يح نوكيأم الق دنع ةنيعلا راحالا نم تلخت لقا للا ١
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 ةأرملا ءايحتسا ناهربلا ناو هباينأ عزتي الجر نيب سلجو هل تقلتسا اهلا وأ نيالا سلجم

 هعباصا ىلع اضاع بوتمي ىأر هنا وا هبر نم ايحتساف هرتستل تماف اهدنع ملص نم

 0 12 توعس ناوأ ءاطالا دز ةنوكم ىلاو زاكلا لع لما ل لوقو

 نكت ال بوقعي نبا اب لوقي ءاوملا يف وص عم هنا وأ هلمانا نم هتوبش تجرفت هردص
 ليربج ءاخل بوّقعب ةءؤرب رجزتي ل هلاوأ هشلر ب بهذ .ىنز اذاف شنر هل نوكي ريطلاك

 تافارغلل عبتتم ةلاسرلاو ةّوبنلا مام لهاج الا هلوّمبال مالكف ةوبش هيف قبل م هس

 رافقألا ىف لات ا ل

 نيشي اهفخا يتلا تايرتفملا هذه لثم ىلع اوأرجت امل محلا نع فارصنالاو ةرصعلاب هنو

 سابع نبا لثم ىلا ليواقالا هذه ةبسن كنرغب الو لسرم يبن نع الضف قاسفلا خف

 دنعهجوريل ةبسنلا يرتفم بلا يرتفم ناف مريغو قداصلا رفعجو ديعسوةداتقو ةمركعو

 راك اول قرم وساع ضم فايضناوا تايرتملا هده دربلو كرشال 6 لوقا اح

 اا لل ذا زل هول قلو هنم لصحت ول ذا ضاستلازابخأو نرسل نذل
 0 اانلالا ١ "مرتك نع ريخا م هتصق يف كلذب للاعت هللا انريخ الو بوت وأ هلم

 نيدلا رفخ مامالا رد هّللو  ةبوتلاوأ رافثتسالاب اهفدراف ي 00 رح ماسلا

 نا ةهضفلا هذه مالسلا هيلع فسوي ىلا اوبسن نيذلا ل ءالؤه لاق ثيح يزارلا

 عابنا نم اوناك ناو هترابط ىلع ىلاعت هللا ةدابش اولبقيلف ىلاعت 0 اوناك

 ةذمالت مالا لوأين انك نولوَمب مبلعلو هترابط ىلع سلبا ةدابش اولبقيلف هدونجو سللا

 ينزراوخلا لاق م ةهافسلا يف هيلع اندزف هيلع انجرخ نا ىلا سيلا

 يدنج نم سلباراص ىتحرهدلا يل * ىقثراف سلبا دنج نم اءرما تنك

 يدع امسح لل ىف ئارط ١ < (ةدعب نسحا تنك" لف تام ولف

 هزيل دنع انفقوو لقنالو لمع هزوجي ال اب هتأيبنا ىلع جو رملخا نم انطفحت ىلاعت هللاو

 هتردق تلج هلضفب ءوس لك نم فيرشلا ماقملا اذه
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 برضلاب نفد اه ث همر ناهرب يأر نا الولو ةشحاشلا ًابلطو ةدوارم هن تمس مل ظنا
 هذه لثلو انرلا يا ءاشعملاو لتقلا يا ءوسلا هنع فرصنل كلذك لمفول هلتق ىلا يدؤملا

 تداكن ا » ىلاعت هلوق ابنم لاثما ابياع هعدشو ول َتفاَوِجْلا مم ماللا فذدح يف بالا

 ' دارفالا ىلعانزلا ميرحت هلعو هتوبن وه ناهربلاف « هبلق ىلع انطبر نا الول هب يدبتل

 نرعوا هنع اهمفد يف اهيرضول هلتقب اهمدخ.ىمأت اهنا نم هنقيتو نيلسرملا نع ًالضف
 مو كانه نكي ملف ءوس لك نم هتءاربب اودبش ةصقلا هذه قاعت محل نيذلاو ٠ ةشحافلا

 ١ فرصنل كلذكلاقو هللا ذ املا هلوقب هنع ربخا ىلاعت هللاف ةشحافلاب همه ىلع مهلا لجخ
 | ىلا هصيق ناكنا هلودب دبش لفطلاو ٠ نيصلخلا اندابع نم هنا لاقو ءاشعتلاو ءوسلا هع |

 ظ ل مدعتساف هسفن نع هتدوار انا ةوبشلل تلاق ارو نتي لا كرا

 | نع هتدوار انا قحلا سيصح نآلا كاملا يدس نيب تلاقو ةمصعلاب هلو ةشحافلا ىلطب

 فسوب هلودب 5 بطاخ م 73 ميظع نكد ديك نا نك ديك نم هنا لاق اهجوز و هسفن

 كنا كينذل يرفغتساو هنأرعال لاق !يكينذل رفت-ا هل لاقل اهب ولو اذه نع ضرعا
 ةيتيوعال لاق سالباو نيئطاخلا يف اهدعو امل فاذلا تدناف نيئطاملاا نم

 | هنا هلوق يف ىلاعت هللا ةداهذي نيصلخلا نم فسو.و نيصلخملا مهنم كدابع الإ نيعمجا

ٍ 
 هيو وذا الف يا ياوثم نسحا ينر هنا هللا ذامم لاق فسو»و ٠ نيصلخلا اندابع نم

5 

|| 
0-2 

 ا

 فو: لاقو ةلاسرا طع ةالا نم ةبنجبو هءانك كلذ نافل 11

 ظ ةعاس ىلا هبا يا نبلا بصا نهديك ينع فرصت الاو هيلا يتوعدب مم يلا بحا

 نحن مث الو ءاسنلا ىلا لمي مل يا بصي ملريثكب ةعقاولا نم دعب ىلع يه ينلا ءاعدلا

 أ ام كالملا م لا ام دنع نمديا نعطق ىناللا ءاسنلاو ٠ ةشحافلا نم برقلا نع ا

 ا ميديسا فا نط 18 هدفا قيم 0 قواد ذا نكس

 أ قيدصلا فسو.و ىلامت هللا دبش اذاف ءوُس نم هيلع ان( 1 فاش ل 1 |

 | ملا لمحت فيك ءوسلا نم هتءاربو هتيصع ىلع سيلباو ءاسنلاو اهجوزو ةأرملاو لفطلاو

 | مالسلا هيلع هنا. نم :لبق اهاماو ءاخالذ نم هفاب ذؤس هاا بذكت وهوةشحافلا ىلع

 امنم سلجو نايمملا لح هناوأ ةكتلا لح م هنا وأ ةأرملا نم لجرلا سلجم اهنم سلج
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 امهيف عقنإل نا اممفام ظفحو امبظفح نم مزايو و انبذ ال قفا ناكل اظفاع
 ملا وهو ةييسأتلا 8 ةاوسإ دوحو عنتما هدأ ص ريغ عوقو عنتما اذاو ديربام اللا

 هزع يف ميظعلا هكلم ريد هراثثتساو هفرصتو هناطاسو هكلم يف يلملا وه يا ميظملا

 نع ٍلعلاوه لب اهنم *ينث نم وه الو ملاوعلا نم ؛يش ههيشد الف هنايربكو هتبابمو هلالجو
 لولحلاب نيلئاقلا ىلع درلا اف ةيملالاب ةصاخلا تافصلاب ميظعلا دسعلاب ةصاخلا تافصلا

 امو هتمرب لوصالا لع ىلع اهلامشاو بالا هانت رالف .ةيماتكل :لخاا ةوبالاو ةيمسللاو

 نس قوفلا ل أعل اهظافلا ةقرو 100 و امال ص نيتكسلا لاوحا نم هّملب

 رسل ف ه1 لايح . 2 ءاغلبلا 0 ولذ 0 1 ا وعلا 00

 د ُض د 0 ها ء الصف نايلا اذه ادم 0 كا اع 1

 اريهظ ضعبل م,ضعل ناكولو 0 نونا نارقلا اذه لثع 1 نا لع ناو سال

 54 ا 1 تاوج 8 0

 دمه ري رعلا ةارماب ملا نع ضاع حن سو اديس مار ئذلا نا سرا رع

 هش تار ارابعلا للا

 ةشحافلا دصق ناكابنم هناف ىنمملا يف فلتخم ظفنلا يف كرتشم مهلا نا معا ٠ باوملا
3 

 هندوارو أمن :اح ٍٍّ كلذ لبق لاق نا هللا هك يلدا هلع امفدل فسوب --- 0

 تبث ىلا ا ةدوارم تداف كا 0 باو.الا تّفلغو هسفن نع اه يف وه يبن

 تيه اهلوقو ف باوالا قيلغت 0 ار تدجو دقو 0 ةشحافلل ناك امه لا

 م ابيلع دبشف ياوثم نسحا يبر هنا هللا ذاعم لاق قيدصلا فناج ينلاقو ٠ كل

 ادور فاتن محلا نا لاعب نا الا قبس ملف امن معو هنع فارصنالاب هل دبشو ةشحافلا

 هن تميف لوالا محلا ريغ هنا محلا داعا الث امهضعس وأ ةشح الاب امه دقلو لاقل

 يأر نا الولو هلتش ترعال لعفولو اهممرض ىلا ىضشت تداك ةءفادم أم مو ةدوارع

 نوكيو الول باوج اهب مث نوكيف لمازقا باير نم ةعناملا ةوبنلا وهو هر ناهرب
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 نيام لسب ةسمالا ٠ هلذذأب نا لبق ةعافشلا ىلع ناكنم اً اكهتلخ نم دحا ًارجمال
 ءالتملا نم امسيفاموابتعاب ضرالاو تاو سلا ىلإ نامجار ناريمشلا يبفلخ امو مهيديا
 0 نع بينت الف بك 00 زج مهيف لصاس وح امو مدني نوكي امو مضايا 000

 أ امو رحأاو ربلا يفام 0 الا اهلعيال بيغلا خافم هدنعو ءابه هنم ذشد الو هرذ

 اافدألا "< ىطر الو'ضرالا :تانلظ يف ةبح الو ابلخب الأ ةقووب ندا اننا

 أ جا طيحمال يا ءاش امن الا. هلع نم *ثن نواميح الو ةسداسلا ..نينبم انا 3 |

 | ابفو امراوطو ناوك الا تاسزج نم هب طيحن نا ءاش يذلاب الا ىلاعت همواعم نم يشل

 لصت ام الا قولخم يا سيال هناو بينلا تام ىلا لوصولا نع قئالخلا نش يللا

 | هام ىلع قئاقحلا ة ةفرعم دح غلاب ريغ اهملع اق فرقا لا هراكفاو هراظنا هيلا

 الا وا ءالوالا تاماركر ءاينآلا تازمم ىركتم ىلع در ابفو مالا سفن يف هيلع

 | هلوصح لبق هنع رب هيلا لوصولا باب هل متف بيغ ناكب يلو وا يب يب لع ءاشاذا

 ظ قاروا يف بتكت مل مولع يف ملكتبو هارب نا ريغ نم هيلع ناكامي يضاملا نت

 كلا ىف تن "رد امو ءايلوالا نم رصع لك يف دهاشم وه امن اهنم اثش سوام

 كلم وا هلع يا ضرالاو تاوعسلا هيسرك عسو ةعباسلا ٠ ءاسالازانخا نم ةءواغللا

 ”يركلاق عبسلا تاو مسلا ام فب رشلا ثيدللا ف ءاح 5 شرملا تح نيعمو رس وأ

  اهفو ةئلللا كانت ىلع ةالفلا لن كي سركلا ىلع شرعلا لضفو ةالغب ةاتلم ةناكلالا
 يف ةقلك تناكأذا اهف امو تاومسلا نافاريبدتو اظفحو الع ناك لكب هتطاحا ىلع ليلد

 | ةمظملاو لالملا مخ نم هقوفام ىلا نئنرملا ةبسفو ضرولا ذل سا ا
 | هتايربكل روبقم لكلا اذهو ريك لك نم انينض أدر تناك ةالانلا ىلإ ةتل ةبسنك |

 , ناوجسف ىلوا لكلا نعمرغص عم ةطاحالاو للا باب ينهلوخدو ءزملا ررقف هتداراب كرحتم

 طغقح هزجب الو هلال: يا امبظفح هدد الو ةتماثلا . را لك هنرلظتا ١

 | كسمي هللا نا امبظف> ىلع رداق وهو الا امبتلخام هناف امهف امو ضرالاو تاوما

 | نم ىلع در هيفو هدعل نم دحا ن ءامبكسما نا اتلاز نئلو الوزن نا ضرالاو تااوممسلا

ظ تراك اذا هناف ةميبطلا ىلا ةيضرالا ثداوملاو ىكاوكلا ىلا ةيوللا ثداوللا سني
 

1 
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 مد ماحلالا جم

 ةنيسهتسملا ظافلالاو ةروحفلا تاملكلاو وشملاو ديقعتلا نم مالكلا واخ نع ةرابع وه

 هلاسرتساو اودع اهنم ءاج املا ميلا عاونالا نم ًائيش رئانلا وا ىعاشلا فاكت مدع عم
 نو رخأتملا هب ىتتعا دقو مجحنملا ءاملاك ةديصقلا وا تيبلا ريصي ىتح ةقرلا دراوم يف
 دئاصتملا نودي نيك ا ذآ د كتطللاو لامكلا ةورذ ىلا“ هومفرو هود

 هرادتقا ىلع كلذ لد ءائر وارفن وا وحث وا حدم يف ىعاشلا هب ىتا ناف تايمارغلاو

 ماوعلا اهظمحم يتلا ةحأفلا ىلا رظناو عونلا اذه نم هلك ميلظعلا نإ لاو هتكلم و

 1 ناحل دع ةفرشلا يبركلا هلا لملتو اهماكملاو اهتلوبسل ءانتنلاو نايصلاو

 يدانت ةلج لك لمج مسن ع تاّتس| دقو ءامسلا يرين نم روناو ءاملا ماهتسلا نم

 يملا ود الإ هلإ ال هللا ٠ ل هتحت ىلاعتو هناحس قملا 00

 ارش هيلا نسنو 0 31 هللا عم لعج نم ىلع درلاو هتينادحو نايبل ماي وبلا

 مايعلا ماد يا مويق هيلع ءانفلا دورول ليبسال يح هباو كلذ نع اندر هزنت 5 1

 ال 11 ند كلذ ريو .قزرو قلخو نوكسو ةلرحو مادعاو داجنا نم هك كلم ريد
 يا ةنس هذخأتال هناذ دكلمل ًاربدم ًامويِق ناك امنا يأ مون الو ةنس هذخأتال ةيناثلاو
 مارجالا هذه دوجوو ىثاالتف كل نع لعل وا مان اذا مويقلا ناف مونلا مدقتب روتف

 ةحلا ذختا نم ىلع در هيفو مون الو ةنس هذخأتال هنا ىلع ليلد ريغتبال قسن ىلع ةيلظعلا
 ينام هل ةئلاثلا . ةملالا ال ديبعلا ةمنص هذهو مانيو ةنسلا هذخأت هناف ناسنالا نم
 يف امو سفنو ىكوكو كلمو كلف نم تاوعسلا ينام نا يا ضرالا يف امو تاومسلا

 يف هاوس دحال فرصتال قلخو هل كلم ناويحو تابنو ندعمو رصنع نم ضالا

 اا دل كراع تااكلذا اهناق ناويللاو كاوكلا نوديسي نم لعدر هنو
 يف اهراصحاو اهزيعو اهرتف عم دب ةحلا . نؤكت فيك هضاب ةريسه هلع وحدا

 اذ نم ةعبارلا .هنأش لج ديحوتلاو ةدابعلاب ق>الا وه امل كلاملا ريغلا ادهف ريغلا ةْضبَق

 نم ذأ دل ةعافشلاب هدد نيب مدقت نا دحال سيل يا هنذاب الا هدنع عفشل يذلا

 نا دح ىلاةمظعلا ءاهتاو هنايربكو هنو ربجو هتوطس ليلد هيفو هنابحاو هتصاخ نم هلذذا
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 | ةحاقو قيرطلا يف لوبلا نا ىلع ةرولأ روتسم تعقا قاؤ ليل روولل م يتستف
 ْ تتح اذاو ٠ 0-2 0 الو كلذل دعم لحب يف ناكاذا الا ميلا ناويملاب هيشلو

 ملا اذه نال سجن ال هناف ةيمفاشلا دنع اما ١ ن ٠ سن له ةفطنلاب بوثلا ثولتو
 ' ةيفتملا دنعو سجن هنال هلسغ بج ةيكلأملا دنعو ًافيظنت بوثلا لسفي امناو مدنع رهاط
 ا ناوهو لسفلا كيلع يب مههذِم 0-0 0 0 أابرط ناك نا

 فوطت وأ نوصل ل 7 "رت نا كل 0 ةالص كل 2 55 1

 3 يف لوقا اذام 5 م ' اهم ريبطتلا 4 هيل ةءانللا نم لستغت نا دع الا لا يف تببلاب

 اذا ةرابط ىلا رتعتم ةحابتسا قرب وارق الاوتدللا عفر تيون لوقت ٠ ن ٠ لسفلا

 سراب مزلت ماكحالا هذهو . م ٠ كتانج ىلع تيّقبو الطاب لسفلا ناك ةين الب تاستغا

 لكل ناف نيمحرو سرطب اماو يالسالا اننيد ماكحا نم هذه ٠ 3 يحاص نيممرو

 0 ا -ع

 اعمزلت ةيدايتعالا ةفاظنلا اما هيلع سجاولا هلعبو هنيد روما هنع دخأب اينيد اسر اهي

 امهماي فيظنتو تببلا يف لاستغالاب وا ماما يف امههدسج فيظنت امهيلع بحيض كمزلت اك

 ناف بايثلا نسحو ةفاظنلاب امبسلا سنن الوامهنم سانلا ررضت مدعو امه لظفح لجال

 ةبركلا تاورلاو ةخاسولاب ضبنتو بايثلاو ندبلا ةئيه نسح نم هارت اب رسل سفنلا

 سلاجلا ىلا هحو رخ دنع است الل نسحاب لمحتلاو ةفاظنلا 5 طرشد سل نيدلاف

 كلثم ناناسناو كنطو انبا امهناف ليبقلا ذه نم مزلي ام ىلع ابنت نا كمزليو ةماعلا
 ' تمد م ةفلالا يعاود ىلع ظفاحن نا كمزايف هداشراو كريغ عصن نم كمذع ال نيدلاو

 ةسنئكلا ىلا لك مهذو ريسملا ىلا تيهذ ةدابعلا تقو ءاج اذاف ةماعلا سلاجلا يف

 يضش هيندملا قوقملا ناف رارضا الو رفانت الب مكلاغشا لوانتل نودوعت ةدابعلا دعبو

 ةريثك روماب كيلع

 سه سو سل ار ح ل ]|
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 هباصاف لوبي ناويحو .قيرطلا يف ًايشام ناسنالا ناك اذا - ح - ةشاجتلا بهذ ىتح

 ست ديلاب سحيو ةحيمصلا نيملاب ىري شاشرلا ناك اذا ٠ ن ٠ هبوث سيغ له شاشر
 هانا وز يف نانالا ناكفا عب سحب الو ىري ال ناكاذاو هلسغ مزلبو

 000 1ن- ممصي اذاهرللا را 0 7 ةاماو دك اراءام وأ لجو اع ضرار

 انع فخ 20 هنع زارتحالا 7 011 نانالا كل انج ناك ناودتع ود دع
 ردع اذاويا شو |1111 16 كل ول نأ نحت ىرنك اذاآلا .كلذ لستي انمزلي و

 ٠ م٠ ةحيمص ةالصلاو لحولار بأ, لصف ءوضولاو لسفلا يبكي ءام دجت مل وا لسفلا كيلع

 هناف "تلا هبيصي يذلا ءزملا لسفي ٠ ن ٠ عنصي اذام هنم ءيث هباصأو ناسنالا ايش اذاو
 اذه لع 2 اذن الا لمدتأ نم احا مح هك ةدملا نم 0 هنا 0

 ح ' هنم *قلار ار ن ضيفع نا كفك 0 .نواضا اع

 0 "0 ل مسوو نيعلا صن

 سجن ال ىهاط هناف ةرذعلا ةحئار هتحتار تباكول لح 15 هتحار ل 00

 لا القل هلبغ كمزلي ءوضولا لبق نيعلا يف صمرلا ناكاذا اعاو ندبلا" الو بوثلا

 هناف الئاح هنوك نع الضفو قاملا وا نما ةرشنو ءاملا نيب ًالئاح نوكي هنال ءوضولا

 الثل مايهتسالا كمي ةحئار « رع قرع تنكاذاو سانلا ماما هجولل هوشم نيعلاب راض

 ناف كلذ عمو كتتسلاجم نم نورغتب . مدنع 2 0 كلتا نافاس

 "1 كان بط كرف ةيلس اطار كدحو ماسأا دسن دا ىلع قرعلا 1

 طظفمتلاو ندبلا ةفاظنل ةيدللا تازارفالا لسغ ا تمم ىرلللا 00

 بارتلاو نيطلا لثم بوثلل ةنولملا ةرهاطلا ءايشالا يف نوابتن ال نإ مزليو ٠ ةوصلا ىلع

 ا كريو كتم سبانلا رهو: ةحعلاب نصت .تايثلا :ةخاسو. نآذ ديلا موو

 دنع ةساجنلا نم زرحتلا لجالو ماودلا ىلع ةرهاط ةفياظن كبايث نوكت نا مزايف ءاردزالا

 كبيصي الثث ضاحرملا ينوا ءالللا يف ناكنا اماضَمل دءش نا كلءزلب ةجاحلا ءاضق

 سجن لوبلا كيلع درب الث ميرا بب يف. دعم ال مايق نم تما اذ لزدلا ضار

 1 أرما نيرأملا يف ناك اعرو محلات سحضو سانلا يذؤت الثل قيرطلا يف لبن الو كاين

 ١ ام
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 | قاد كو لصالا جند يلع يملأ ل تالا 0 ا امئاو للعم لضاف :

 سانلا سس 7 هأرت ةفصلا هده وول نمو هريغ لهجم و هناذ يف ةيلالا دحوي نا

 ظ هياط وهو الا العم رئ ل انناف الاو لهاب هل تسيل امي هسفن ابلاطم

 لك دس دقو هرشاعو ةطلاخ نم لك اهبقشسب قالخا هلو قراتملاو باد ١١
 لئاضفلا ملعتل هيدصتلو مالا اذه حف هلعا مبيف ةعبقولاو سانلا مذ نع لضاف م6ث0.. ه 1 2 3 7 | جل 66 باو 0 .٠ ١

 | حاورا مم نيذلا نيلعملا قح يف ةيناث ةرم عقت نا كايف ىلئاذرلاب سبلتلا نم ريذختلاو
 دتعو كتم رثصالا كلذ“ لغ كلم امو: ايم درف لع ةمالا نيش نااوا مالا

 ىرتو ءاطلا ىلا ىف لوخشلا لعاتتو لان هللا ءانش نأ ريكتسو سانلاب كطالعلا
 كل ققحت ام ةليضف لكبمهسبلتو مهتلماعم نسحو مهبادا فئاطلو مهقالخا نساحم نم

 نا يدلاو ينرما دّمف هجوتلا يف يل صخرت نا بحا ٠ ح . نالا كل هلوقا يذلا اذه

 ىلع صرحا نكلو مدام سردلا لعج نم سأرذل ٠ ن٠. رهظلا تقو ةدنع نان

0 

 ةدايعلا لئاسم نم مزأ ام سردلا ف كل مدقأسو ا 5 لمعلا كلع عبناو هنفأم

 كاف هللا اشر

 ظفاحو ميدن

 ٠ نع يتددو مةالصلا (ينلعت نأ نسا من٠ جامي ضاملا "“شردلا تظفح جلو

 ءاملاب اهربطت نا مزلب ةسجن كايت ت تناك تالا ملمتت كمزلي ةالصلا لبق

 بوثلا يف ىهاظ نول امل ناكنا 0 ةحئار امل ناكنا ا ةسامملا نع لور

 نم ناكءاوس ةرذعلاو لوبلا يهه ٠ ن ٠ يه ام اهم بوثلا ريبطت-مزل نياةاعاو 6

 سلو رخلاو حورجلا مدو سافنلاو ضيملا مدو ةيعفاشلارشاعم اندنع ناويح وأ ناسنا

 ال اهْنم ءيشب بوثلا ثولت اذا تاساجن هذه لكف ةلتبم دبس وأ ريزنلغاو لتبملا لكلا

 بارتلاب ةرم اهبم تارم عبس لسغت ةيباكلا ةساجنلاو ةساجنلا لوزتو لسغب ىتح ربطي

 بوثلا ةرابط فرعن فيكف ةئولم ريغ تناك اذا رثعا كلذكو نول هل سل لوبلا 2

 لسفتف ةحشارلا نم ةيلاخ تناك ناو سهذت ىتح لسفتف ةحئار اهل ناك نا ٠ ن ' أبنم

 ةساهتلا هذبب سجنتملا بوثلا ىلع ءاملا بصت نا كيفكيو اهلازا كنظ ىلع بلغي ىتح
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 امنا صوصللاو ةقرسلا ناسنالا بويع حقا ناف هب صتخم امم ًائيشوا هتاود وا هلقوا
 ىلا فوركلا ىلا اهمو ةخرفلا ةقرس ىلا ةضيبلا ةقرس نم لاّقتنالاو دوعتلاب ةقرسلا تفلا

 ىتح ةنامالا ىلع اهدّوعو ةليذرلا هذه نم كسفن ربطف تويبلا ىلع موجملا ىلا روثلا

 4 صق.هنا تلعو هلع ىلا قاتل تنا هنخم الف ءيش يف ناسنا كناخول

 ٠ ن٠ عنصا اذام يناوخا دحا ينتش اذاو ءح٠ كلذ دعب صقنلاو مجبعلا نمر فيكف

 هتتتش اذاف سانلا نم نودلا الا هب ىضري الو ناسل ةلاذب و ءايح ةلق متشلا نا ملعت تن

 مشلا يف عسوتلا ىلع هتصرحو كيلع هتأرجو هتير يف هتبوأس دف هش 4

 فالح هنكستو ل نسسحالاف كيلا مشابقلا ءارتفاو

 وادعالا نم هسفلب الام هل ساو ههجو يف شلو حامسلاب ردابف كيلا رذتعا اذاف

 د12 هوب الق اودع ناك نا ادهن ايس هريصتو هعم كلتطاتو كللخ رسام دخت كناق

 هعم ملا لمعتساو طباضلا ىلا ناوكشي ردانت الف ةسردللا يف تنكول ىتح ةيلاث ةرم

 ىلا ةر مفراف بدؤي نا يغبل ًابفس ناكر قسا ناو هتمَع دقف عجر ناف 2 الوا

 هركي ريغلا ناف كل كريغ مش هركت اكو ٠ ءاثد اع هبدؤي هعدو كرما يلوتملا كسيئر

 عياشتب وا قحريخ د وا دحا لع كباسل ليطت نا كاياف ًاضبا هل كنتش

 سود ا ةلزنع كسفن ل وا اما نر ل قنا عضوا هيلع

 نوت لذرتسم ايلوتمو ناسنا؛لك دع ةمعنسم ةلاح اهنا نينلا ؤابخا هل لمت كريفل

 ةئعواال هزبشل د كيلا لماعب نا ةصيقت ناسنالا بسحو هرش ءاقثا الا دحا هملكي ال

 اد مولع نول نيلعلا د كريغو "سوردلا هده انلعت كارا .ح هءاداو هناذ ىف

 لضافالا ضعب نم ردصت روما ضعب هركأ ينس رغص عم ينكلو ةيلاعو ةيادتبا ني

 مدنعركذ ناف ويا عم فوربس املا ىلا اوبستنا نمم سانا ضعب عسا ام ريثك قاف

 1 1و ؟ويعو وذ ثا اودعو هولهحو هريس اوحش لعم وا ملاع

 عم لع “لم 11 نانالا ريشي نا ملعتلاب دوصقلاا لبف حبملا قب « رطلا ادع نع مهلك

 ةجاح ياف ةروصلا هذب, ناسنالا ريصي نا دصتلا ناك اذاو هقالخا يف علا ريت مدع

 لك يف .اهرطم ارما سيل هتركذام نا ٠ ن . هلعب ملاعلا لم لو هترمث تعاض دقو علل

 ظ

 اهننكسا لون ار ا

 2 7» 910 ١

1-001 1 1 

1 0 7 3 
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 قنلا دوبش ناب هضراعف هاوعد ضحديل ينن ةنيبب همصخ ءاخل هاوعد ةجح ىلع دوبشلا
 ءدعل داود ةعحمب هل ركح هدوبش حيرجتو ةلادملل طقسم اذهو قيرطلا يف نولكأب
 رابتعال عيضم ةلادعال طّقسم قيرطلا يف لك الا نا تلعام تقو نمو اهلطسام دوجو

 يذلا ح طا ل تيرتنش[ اذا ىتح قيرطلا :ى فش تلكأ ام يضاقلا دنع ناسنالا

 كك اذكمو ىتادع طقض الش ايشام هلك نم سا ينان نيرا ف هلكأي

 نوكَتو هكر هبل وهو بيعلا وا حملا نم هيفام هءيبفت يف فطلت [ةلاخارما هنم تيأ
 ىلع ءارغا راص امبر يذلا هيلع عياشتلا نم سفنلا يف عقوا ةروصلا هذه كرتوصن

 صا عاجراب رورسلا ابيلع لخدتل تببلاب ةصاخلا كروما يف كيدلاو رشتساو ٠ لعفلا

 نع لودعلا نع امل رذتمتو ةعفان ريغ اهتار اذا امهتروشم يف امملاخن ولو امبيلا تببلا
 ام ويعرتساو ٠ كيلع اهراع ناك تررهظ اذا يتلا كتروع اهناف امهرارسا ظفحاو 55 ٠

 كعم امهمفراف ةبتروا ةورت ةجردل تعفترا اذاو ٠ امهدحت طوب رم ىلّوالا كدحم ناف

 لفاذتو ٠ كب ويعل عبتتم هب كريمبام لك نع اهداعناو امهردق لالجاو امهباين نيسحت

 ميلعت ىلع صرحاو اههدر يف فاملتف | بهيبأت نم ضيكش اذا ةكضانناوفم

 مزنلاو ٠ ةدحاو ةليضف يف سنجلا عوج نوكيا لئاضفلا هذه ةذمالتلا كناوخا

 ةيناث بذك اذاف هوبقرت سانلل تلعو ةيذك بذك اذا لجرلا ناف كلاوقا ين قدصلا

 مناف ما ىلع لل فاحوا ىتح ايدك دعو قدبملا عيفخ ردهاز كاعا ١
 ناضالا ناف' عر "يلع لطعتت *يش لك يف قدصلا تلق اذا ينا ٠ ح ٠ هنوقدصيال

 ءاطللا نيعاذه ٠ ن٠ هتجناح هل يطب جراسلا دن همالع ا

 ذخوأو ةيانج يف عقوول ىتح بذكلاب هيضقالام قدصلاب يضقب ناسنالا ناف مهغلا ىف

 ناسنالا نأ ىلع ٠ بذكول هانت ناكام قو ًاقرش بستكا هناف قدصلاب هرارقألاب

 لايتحالا جولام ناف يلكلا هقدص يف حدشال ”ينزملا هلادتحا ناف هعئاقول لاتحا اذا

 وه هنع دعبلا بولطملاو هموق نيب هتءفر يتلا ءرملا ةداع يفارلؤل الف املوصح ردن مئاقو

 وا مهني, ءاضغبلاو نتفلا عاقبالوا سانلا شغل وا هب راطوالا ءاضّقل بذكسلا لامتسا
 كيخا رئافد قرسن نا كاياو ٠ ناسنا لكدنع حبق وه امم كلذريغوا ةاط داسفال
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 فحم مث ردق فرعت نا كيلع يجف ةيملاعلا ىلا ةلاهللا نم مهلقنب ناكاتلا ةذياسالا

 قومح ظفحت نا كسيلع بجي اماوباغ اذا مبيلع ينثتو اورضح اذا مهمرتحتو كيلعمو

 كنطاب ربطو ا هسردم ُِف نيلعنلاو ةاسيردم يف كعم نيذلا ةلمدلتلا كبياوخا

 هك نا لدبف سوردلا يف و كيلع ا 0 0 اذا كتدح ءاننا ضغب نم

 نم ددحاو كيناناوكك آو .٠ هكردتت دجو هب عفتنتل حاهتلا هل ىنمت هرارضا ف ىعساو

 ركذاو دأب افاداف امم هل ريثلا ركأذ ناو ريخم هرك 3 يف تامل َكَسنْج هانا

 ةيفحاو ريغلا راكفا لع تدرج نا كباف هريس ِ هدحنو هتلئثاع فرشو اراناو هسا

 ا ل1 وه هنمو كم زيغلا تثكمو هني و كندب ىلا :ةلصولا تمطق .دقف كاخا

 أ عمتجلا ناف اهريف لدن اهارط كل كيع ردع الو. ءاغ ما كراكو
 ايازع سلج لك عامتناور هدودح دنع لك فوقوو ا الا ماثتلاب ضاق يباسنالا

 تفلح 3 ساتحالاب نو كدالبو 0 قرشا لم دقو 2 أملا هدئاوفو را

 صيرحلا ةيندملا قوق فراعلا ةلماعم سانلا لماعت نا كمزايف قزرلا ساملاو ةراهتلا

 00 اف عب الثل ريغلا ررض يف عسن الو ةينطولا صئاصخلا ظفح لع

 ينم هلعث ام ا و كياوخا مصن نع تكسن الو ٠ ل ريملا نكعو رامدلا

 5 نيفوكتلا وا ةسردملا لوخَد نع نيزجاعلا 0 اها 2 0 كيذتانا نمو

 بالجتسا ىلع صرحاو ٠ ميلعتلا نك اما يف كعم ,طلوخد ىلع كلاداو كفراعع مهمف

 دعبلاو امهباط ةباجا يف عارسالاو امهتيطاخم يف فطاتلاو امبعم بداتلاب كيدلاو اضر

 آل ما اذا لب هب كتازمأت ما نم روقلا ريظت نا كانو هنا را
 نع اجراخ وا كتسنج ءانبا هيلع امل ارباغم وا بدالل ًالاخموا هب وا كب اراض هتنأرو

 اكاد داع ال جت الو 7 رزغلاو ببلللا نيش هدر يف فللتف كت د

 عوشخلاو عوضخلا عم ءاجرلاو ساهلالا قيرط كاسافراعل وا ةذخاؤل ابجوم هتنأر ناو

 انه لإ | 0 13 شام وهو لكأي :كدبلاو تر اذا الفم الوبتم كرا نركل

 ةرابعلا هذهب هنيبو كنيبام تعطق امبرو كانم هرفنتف شابوالا ةداعو عاعرلا نأش

 ةووأو ةييِصَق يف صنت عم مفارت يضاقلا دنع ناك سانلا ضعب نا هل لق لب ةنشملا
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 مكتم عض دقف هللا كرب انوجرا ٠ انلايع تييقث اذامبو انوي نم اندنع ءيث الو مرجان
 روفتلا مييبلا نا مكبس عقو مكلش هوس ىلاعت هللا ىلا نوكتد ىلعالا ءالمللا لهأ

 يكنادباو مكبأي فظننو مكمدخن نحنو هبحاصب سنأتسو هروغ نع عجريف نيالب

 يي الو هير ديا لكب مكل نيزتو مكبايت طيذغو نجضنو لختنو جنو مك وس و

 ا . كدنع فولأ اامريغ"نخآ ىنج نحمي له .انعادمو اتا 0000

 الا بابلا اذه يف انل سيل ريجتسأ نهف لوملا قرط تقاضو ثيغتسن نمث بئاصملا
 تافيعض حانجلا تاريسك ىلع مكتافطعتو ةيجوزلا مكتريغو ةيناسنالا مكتوخل

 امفر ١.. نجاؤرا ريغ نم مالا لاا راصإلا تابوحم ينديالا تالؤلل

 . راطتالا لبس انياع توات ده انطع العا تار ١ يلي

 الا . تافتلالاب انوئفاكم تاذلاب مكانمدخ ٠ يتب امهف انوظفحاف ىضم اهف 5 انظفح
 يكبنو متضرم اذا ضرمتو متبصا اذا عرج انع ءاضغلالا نم هيف محا أم عم اننا قوق

 ضورف هذهو ٠ ةلمتحم مكتءاساو ةروفغم اندنع مكتائيس من أطبا اذا فبلتنو متبغ اذا

 كلذ. نم امم 1ص لاس و مكتب اابساو عا قاستسا مكل دقت

 ٠ عيطتو مهمل تراالا اهيلع امو شاعملا تاير ورض نم ةأرملا مزاب ام لكب مكفلكلب

 عوجو اندالب لهأ مكيلع نيدبشم مكيلا ةضيردلا هذه انعفر دف مكنم انسقلم اوبيجا

 ةياونلا قي رط نع دريو انرمإ يف باوصلا مكمبلي نا ىلاعت هللا نم نيجار ءالقملا
 رارقلامويو ايندلا هذه يفرانلاو راعلا نم انظفحب و هرتس انيلع ميدي ناو ةبادملا ليبس ىلا

 ةرارح (اضمالا ) هنأش لج هدحو كلذ ىلع رداقلا هناف

 م57 نيئبلا ةسردم انتجمل

 ( ظفاحو ميدن )

 دمتسم انااهو ةيئدملا قوقملا نم ًاثيش ينلعت نا يضاملا سردلا ين ينتدعو ٠ ح٠

 5 تعدو كوكا تقرت دق كارا . ن . ةعركلا سفنلا هب سن امب لضفتتف قلتلل

 حابصمي ةرونتملا ةذمالتلا كناوخا راكفا ين كراكفا كاكتحاب هيلا تلصو يبدا روط
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 تيل

 اوفرصت نا نستلي اكةيجورلا مزاولب تقلا قحنهسفنال نظفحب و لايعلا قمر هب نددسيل

 ممرطاخ نورتو مهنوبذهتو مهنوبعالل مدالوا نيب لامعالا نم مئارف تاّسوإ ض.

 هنورت نم توببلا تاسيبح نحنو هيف متنا ام ىلع متي اذاالاو مهنيعا ني 07

 ملام الخ ٠ سللاودوبللا نزاغ ىف اب ودطس يتلا ةليوطلا يلابللا يف انسناويو انا

 عرشلا باجح الولو هسا 18 اولا نم انلعارط كتم اخ اننا متلعو متربدتو

 | نيذلا جنرفالا ك1 لا م لاعت هلا ا سام اثم كءاسل نم ةدحار 0

 ال كذك يهو هعم هتطرقو الا ع مهنم لجرلا لخدب الجوركلا مهماسنل اوحابا

 هدى ابتح ايبطعبلالا كلذ: لج لف انو هلتع ف اجو مدام نم ْ جرخم

 تويبلا يف انعم كدوجو :ةوهح انوفوف رع 5-5 رخ لأ ثيحو لاب ًغارف

 برش, يف مومت دل نيذلا جرفالا نا لع ٠ انع ةرلاو ةشحولا عفدو 5 نسنإلل

 بتر دقو هدالواو هتجوز زعم الا ةمثث مبنم لجرلا لك ١ اكول ا تاركا

 اال هنأف اذك ناكم ق نالا هاو كك ةعاس يأ هلا لك 00 هناقوا

 يف مهدوعتل ماعطلا هب نورعب امالا رّثعا نم نوبرشل ال مهنا عم اهب اهلعا الا ةوطخ وطخم

 مترجو كءانبا ملفغاو انقوقح 1 املا د 0 متناو ةدرابلا مهدالب
 اومدختساف ةرفسلا تاودا درو محل 2 انك ناف تادناكوللا ملصوو 55 و

 د 5و ةمطماللا نم املاو فيلتلا لك أف يف يواس ذل تاخئاطلا نم نبنم ملعتن ن 0

 انوقتسبح ةلع يالو . كاس هتقاذ الو 5 دالوا هرت مليش اولكأت نا كسفنال نوضرت
 ل111 كلخ نولسرتسم نأ نولتو ا ا تك اذا كيا
 هلل كح جرا فرم ىأ ٠ راثلا ىلا متددروا راعلا يف مدعقو |هايصحم يف نولارت 0

 07 ايا ف دسانم كارما ت11 دفا كونملاميلنالا ةرشاعتم ةأرملا رشا ل

 ه0 لول يأن« نول الو نوواقنت ال ليطاسم ىراكس انومتت اذا كلا

 يدي نيب هنأكاحبرط .كم لجرلا عقو ارو بارشلا ةروسب مكساوح تلطعت دقو
 ٠ هعفدي نم ركسلا دوم يفمتلاو صل انيلع لزن اذا ىلاعت هللا كاده انوتفا لينق ةأرملا

 سافا وأ ةمدخلا نم متدرط اذاو هن 1 0 نوشلنم متلاو سابللا وأ توتا انجتحا اذاو
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 أ فصن ىراكملا نيمدختسملل فرصت اهلا اهم للطن ةموكملل ىتكن ةفيطل ةقيرط

 ١ يسملا سلجلا ىلع ىراكسلا دلبلا دالوا ليحتو نايل يضنلا مهماوسن يطعتو مهيهام

 ظفحت لمملا اذه انلمت نااننا نظا ملاوما ىلع نوظفاحم هيتاعملا لثم نيفرشم مل لمن
 نا كافتخمال . هيمن تسلا . لاجرلا قالخا بذبنو تاتسلاو مئاوهلا انناوخا قوّح

 هلايعو هم نع لوعسملا وهو: هلام يفرخ ناسنا لك ناف يأرا اذه. ىترتالا 000
 | ةريبك هعضف هذه ناف كلذ عمو ةموكح الو نوناق اهزوجمال ىسملا ساجلا ةلئسمو

 ١ تال نع ىراكسلا لاح نيو ل انا يدنع 3 امئاو ناوسشلل راعو لاجرلل

 ظ عمت ناف ساملالاو اجرلا باب نم نوكيو ذاتسالا يف هرشننو ميدنلا لق مهجاوزا

 ظ قا باع3 او رغما ناورش كلخد امراد اي يوالبلا نم هيف مث اعاوعجرو
 هلع ءايذ يف .ابفرصنو اهسولف دخان نمث ايلغش فرت مو ةموؤسم لان

 تففتا تاتسلا نا لوق يلتبتك مناه هيجن نا مث باوصلا وه اذه ٠ ميلا ٠ هفرشو |

 هناينلاب أبا نيمجاوزا ىف 1 ىراكسلا اب نان نع لاح ضرع ع نشكت كلنا ل نإ

 9 تناف يب ام هرمع يذلا يب مو رجملا نيلي لاح ضرع كشك نا كوجنوا لكلا نع

 ِق ارو كلاوو 0 اكسل امك ةلاملاب فراع كاف ةباصول جاتحت

 مههرش م فرعو 000 خوملا م باب نم مهل لاعتو بيطلا مالكلاب فالمرتسا

 لك اي ايل لا نع كي زجنو كدب ا و ةليوطلا ةدملا ها لك مييلع مماوسل ريصو

 ىتوتشف ولو تكا ناد ال ةعاطو اس نو

 « نهجاوزال ىراكسلا ءاسن لاح ضرع

 تاناما نهنا ىلع نبممابا نم نهومتلتساو ىلاعت هلا تانكي 0 يناللا كواسن

 نهومتعسو جتانبا باسنال اطفحو جضارعا ىلع ةريغ باجملا نهي اع مح رضو كدنع

 نيقاقمب طبترملا كدجل ًايظعتو 0 ًافرشن " عمالا ىلا جورخلاو لا ١ ةطااخغ

 ماعم نيلئاس مارتحالاو لذلا ناسلو بدالاو عوضملا ة هلي ميديا نيب نمدقني نهنايصو
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 تاي

 نع كلأسا نآآلا ٠ ح ٠ من .ن . يومنلا يبرعلاب ىتبي ةسردملاب صوصخملا مالكلا قب
 اهلكأ ٠ ن ٠ ناوسنلا مالكبالاو يوعنلاب !ملكت اهريغ وأ ةفيطل مم لكن بحت الا ة جات

 سلجم نع كلأسا .ةفيطل ٠ قرف ريغ نم يداعلا اهمالكمبفت ام لثم همبفت يذلا يبردلا
 متاوملا سلجم دقعنا ام دنع ٠ ن٠ يارلا هيلع مت امو هيف ىرج ام ىلع يل لف مئاوهلا

 الا هسشب ىلع هلبش الو ةيرتلا ةعردع ايما ةليلق الا هلعفتالو حق ىعآ ءاسنلا نم لاجرلا

 نكميف لاجرلا ديب ةمصعلا نا اناث ٠ ةهف لاجرلا نيب هل. سيل فرشلا مداع دود لجر

 مصت اهني تس نوكتام دعبو ةرارح هيف ناكاذا اهقلطب اهجوز تبرض اذا ةأرما نا

 تبحأو ثاو مم را أمئاف لالا ةريمف كك دالوا أبعم ناكاذا 0 ةيهادلاو مدعلا م

 راق ناك سوهو لجرلا ءاح اذا ٠ هعوفا تلاقق هه لا لكن ةدعاق قب اهيا تيب

 يأر اذ هلكس ا بدات لجال بايلا لع ماني 0 ههحو ف بايلا

 ةدماولاو اقلط نكفو اهلع تضش اهجوز هجو: ىف تابلا تلقت اذا ةارملا ناق لاطب

 اهدنع لجرلا ىقبب نأ تيب ين وأ اهني باب ىلع ماني هيلختو اهجوز درطت اهنكما اذا
 اهجوز ةمث فرعت تناكام اذا انم تسلاو ناريملا نيب هلدهتو هتمف لّقنف مادخلا لثم

 او ركس نا لاجرلا راذعن ٠ سؤاتلف ما تسلا تلاقف ءاوس دح ىلع لاكلاو يه ىئبن

 هياء لزنن ناركس وهو دحاو ءاجام لكو مهنم دحاولا بوتب ام لجال مبسفانم قيضنو

 وسلا تلاَمف ٠ هزيس ابضشو 0 مش فرع ىتح ةهدالوا نيب هلذربو ممل مالكلاب

 نككو نوال تعيصو املا ةليلق تراَص اهحوز لع اناني لاط اذا ةدحاولا 7 ٠

 يار اذه هلذرتو اهجوز مشن ةارملا نا ةعيرش يا يو ٠ ابقلطيو ابعالك نم رفثب لجرلا

 مهقح مهطعنو مهفرش ىلع ظفاحنو لاجرلا عم فادالا كيقلا اني

 هيطعت اهنا دب الريقف اهجوزو ةينغ انم ةدحاولا تناكول ىتح تقو لك يف ائيلع سجاولا

 نابعتلا شاعم ايف يعاسلا وهو اهفرش ظفاحو ةأرملازعوه لجرلا ناف هماّقم فرعتو هّقح
 كم ةدحاولاو دوسأ الو ضي قفوايس ذل لجرلا ريغ نم الا تيدا رادم هماعو هش

 لمعت 0 هزي رع تسلا ٠ هفرط ف الو هد 2 دل هعصو نسحا ام ىدتس قلل يأر لع



 6( لو )

 لمأت اذاو « داقتنا الو راكنا الف ةريغلا تدّف دقو «ردانلا الا هابا هبشب ادلو دج الف

 الو رجز الف * مالسا راد تسيل رادلا هذه نا لاق « ماكحالا نم هانكرث امف لقاع
 ركنا او رهطو * بونذلا همه نم ىلاعت هللا ىلا اوبوتف * داهجلا الا باش دودح

 ه داكنالا ركل تداع متدع ناو ركمجري نا مكبر ىسع * بوييعلا هذه نم كرابدو

 ركب مقوي نا ناطغلا ديرب امنا « نولمعت امب نوذخاؤت نا لبق مكسفلا كرا

 ه نوبتنم منا لهف ةالصلا نعو هللا ركذ نع مكدصيو رسبملاو رثا يف ءاضغبلاو ةوادعلا

 دابعلا نيب كح دق هللا ناب ةبوتلا نيبو مكنيب لاحب نا لبق براي انيبتنا اولوق
 نا اعدام م زاشو رخآ هللا نعل ملسو هيلع هيلع ىلاعت هللا لص لاق « ثيدحلا»

 هل ةلو يحلو اهلرام ايانو

 -- قافتا دمع جس

 مدن كنع ةنوسو هديزو ةنايمدو ةقيطلو ةفدحو يكسو 0 واو 0 محملا عما

 قالخالا 5 كلابرج يف ةسوديم ان لمعت أندارع ٠ لاف مهنع مكتب 0 ف اوناناو

 0 مزاب ةسردملا نكلو ةماكو احم نول طفوا لل

 يبرم مالكلا تهدد ملت نككو ا ةيماعلا ةغللاب سيل حيجصلا يف رعلاب بمالك

 ميلعتلا نم انمرحن ديرت تنا تب ٠ انلاثما سانلاو تاتسلا ىلع بعص مالك هنال يوما

 ةأرملاو ل احرلاو ريغصلا لفطلا ةميقل مالكب مبطاخا يف :| ع 21 يومتلا كمالك

 أ تنك اذا ٠ 7 هانعم ىلع ؟ل لوقب حشلالوريسفتل جا جاتح و بعت ريغ نم

 ادحا نا اما ١ن ٠ يداعلا مالكلا ىلع كنناخ دحاوه نو هام تنكام لثم
 مالكلاب ةر واح لس أ ذاتسالا يف نيكشلا صعد 52 امئاو ا كلذ ناف يشاخ

 اجمل راحت يدلإبلاب 2 : ةءاتكلا لآ نأ تفثع :ةئلاتلا ةمزلملا ِف ةعوبطم اهارت يدلبلا

 ظ ينلا رخال مكتعج انف اذ ةماعلا ةعلاا نكدحو ينجالا ليخدل !7نشدنس لإ . نيشحب ةيبرعلا

 هي , حتي يف ع هنكلو هّنلويس ْ يرلبلا سلج نم طيس مالكب كتبا 0-0

0-2 
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 «ضابسلا يف عرراك ظعاوما تراض دقون* نومجحار هيلا انو هلل اناف بئاصملا انيلع تلاوت
 15 نموا در اريخ ةردالاقثم لمع نفودرمتملادثم اويلطاو انرلاّخم قيام اوردو هللا واف

 خاخرلاك ةيناب زل مكيلع ضني موب نيّقيلا نيع امورتل مث ميحملا قررا ف ةرذ لاّمثم

 يدخل

 ودب لبق را عرزلا عاب نم يا ىبرا دف ىجا نم و هيلع ىلاعت هللا ىلص لاق

 لق ىلا وهف رثك ناو ابرلا 0و ىلاعت هللا لص لاقو * هحالص

 اة

 عيمج يف ذفانلا مكملاو ههماتلا ةديدشلا هاا را اه فاعلا ةيطعلا ةولمتلا يدرس دحلا

 ءامل هوفع لع ا رد رك تاو د رانا تعد و أ ب دع هذعا هدداشلا

 ملساو يلصاو * دارملا غلبيل هيهاونب ىهتناو  ءاوان ركل نم ةدايع مدنغاو” هاعدو هللا

 011 يول 16 ةطساو دمت الوم اديس هداملا هاا نو نم ترج نم لع

 سجر مالزالاو باصنالاو رسبملاو را امنا هللا دابع *دايسالاو يلاوملا هبحصو هل ١ ىلعو

 7 فلاخنال * ناسنالا هفلاخن فيكف نيملاعلا هلا ضن اذه ب افعل "لع

 آل اطر منح الاماعسافلا نمررجلا ىف متحف هاشبلا ليس نع ةلضآ نو لا

 ىوطناف * ثئابخلا مارخلا ملسو هيلع ىلاعت هللا للص عراشلا لوق كابسحو * ثعاوبلا
 نا ا * مارح رم لكور جر كسم لك»داسفلا عاونا ةلمما هذه تح

 بيغي رخلا براش ه داملا نبا هدقعا مةفينح يبا بهذم يف ىوتفلا هبو * ماثألا يف

 مكملاك هيلع مكملاو «رعشلال وهو هتجوز قلط امبرو *رفكي هب ام ماكتيف هلع
 بسلاو لتقلاو انزلاب يلابسال را براش « دامتعالا دعب ركحسلاب هيدعتل لقاعلا ىلع

 باغ مهبلا نيب و هنيب قرافلا ناف * شحولا ةلماعم عيضولاو فيرشلا لماعيو * شمتلاو

 تراصو * ناركن الب عراوشلا يف ريخاوملا هيف تحف نامز ىلا انرص دق * داحو هذع

 دقو * دالوالاو ءاسنلا اهبرش ىتح مالا معو * نايعالاو ءاهجولاو ءارمالا عماج

 الف * فالجالاو دمعلاو ىرقلا اشم اهيلع مقجحاو * فايرالا ىلا ندملا نم تاقنت
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 ' .: تكول اهلوق يف قدصتو يشحولا مييلاب انقحتأ لابجلا سؤر ىلا اندالب نم اندرطت نا
 انلمف مئلمفل انلثم

 م4 فدرأا يف ايفتخم و هو هع موب هبطخ نم رجم

 نهرلاو ضرقلا زاجاو * دابعلا 0 اعا وهو ابرلا مرحو عيبا لحا يذلا هلل دملا

 أ مسا نم دم هدمحا « خاسو الاب مضت 0 نمو ربطت هعاطا نم « دايدزا الب ملسلاو
| ١ 

 ا هدحو نم ةدابع هدبعاو * رجاوزلاب رجزنا 0 هركشأو ه رشا

 بحاص دم انالومو انديس هى ءاجقلا ةايسولاب صوصخملا ىلع ملساو يلصاو « خاشو

 يف ىلامت هللا ددش ام هللا دابع * خايشالا ةذئاسالا ل ةئد رشا

 ظ «خاتنالا لبقبال ىلاعت هرصاو اب راح يمنلا دعي 1 دعف«ايرلا يف هدي دشنت مرح

 أش ناو هنع افع ءاش نا هللا ىلا هرماو فلس ام هلف ىهتناف هير نم ةظعوم هءاج نش

 هليوم اولمأتف « خارصلا مفنبال موي رانلا باعصا كئاوأف داع نمو * هانج امب هذخ
 متتك نا ابرلا نم يتبام اورذو هللا اوقا اونما نيذلا اهما اي * نيدللا لها هباطخ يف ىلااعت

 « خامصلا مصي ديعو نم هلايف هلوسرو هللا نم برحم اونذاف اولمفن مل ناف * نينمؤم

 | موي « سملا نم ناطيشلا هطبذت يذلا موقب امكالا نوموقي ال ابرلا نولكأب نيذلا
 يف ابرلا اولكا يرانلا نولك ايو « ىصالاي اواضأم نورت دب و تال 0١

 97 الف « جارعملا بحاص لاق م لق ىلا وهف رثك ناو ابرلا « اوك آلاو تويبلا

 | ةطساولاو دهاشلاو يطعملاو ذخ آلا هيف كرتشد همئاو# ججاردتساو ءالتن 5 قارئأ ةورأ

 . عرازلاو راقملا ىلع اولوتسا مث هرخافملا عسوت متعسوتف دوقنلاب نوبارملا كغ * خاسنلاو
 | ٠ خاضملا يف متو امل ءارجا عومدختسساو « هرخآالا باذعو ايندلا يزخ نيب متعمْج

 اشرق ينيلسا اهترامل ةارملا لومتف * عوبرلا يف ءاسنلا هفررع ىتح ىولبلا هب تمح دقو

 | سانلا هلممسا لب « خارفلا وا لزغلا عيب دنع هب كيناو * عوبسا ىلا ةضف نيتسل

 | تبثتل اروص هل اومفلو « عويبلا اونا رم اعون هودعو « عورمشملا مالا لامعتسا

 | نولمعب امع لفانب كير ام «انوسشالل مو » خاسفنا الب ةاضقلا دنع هكوكص



 كنف

 اظاخوو ءابطخ انيف اوماق نذلا انيطابش نع فاضت نفر ([هدسواو نتملكلا

 انذخحماداضتلاو رفانتلا اذهىلع اني اذا الاو ٠ زيزمب هللا ىلع كلذ امو ريسلا صالخأو

 أم ىلا سمالا ىهتنا امبرو ءاضغبلاو ةوادعلا اننيب عقويف هرماوا ذيفنتل تالآ يبنجالا

 اي ا راعلاو يزملا نم كلذ يو ينجالا كيمعلا لع اندامعاو انتلاهج هأيمع 1 ال

 نارمتلانولدابتب ةليوطلا روهدلا وابا ىضق لاجر كا او م تايبطارف

 مدع, نم واخ يبنجا مهضعب نع ميعطش كو ليخد مه 1 قرش ال ناطيتسالاو

 لب مثدالب يف لخادتلا ىلع هتدعاسم ينجالا را :ااحو مثريس او ةلاخو

 فيغرب لب نيينطولا يف ترج برم الو نيتمالا نيب ةوادعل ال اهيلع ءاليتسالا ىلع
 نع نا انلق مهترطضا نيدلا ةعماج نا ليق ناو ٠ ذاحشلا امكلمب ةقرخو لابزلا هلصح

 ىتح انم لجرلا رب ينجالا ناف نيدلا ةعماج لالز الا نم رتخ ةينطولاب لالعتسالا

 الة ريغ مل قرع الو دانا مامت دنع هريغب هني مث هضرغ للا هلصوت

 هيف لصحت انتقو اذه لوقتا ٠ دابعتسالاو مادنتسالا يف ًانرد هرباغ نمنييو هني قرش
 09 اوما وا ردا اننا وحاو انلها لع ليعشملا امج ىلا الو ةسيبلا يدل

 ميهللا نا ٠ هناوخاو هسنج ءامد يف ةسومخم هتمقل طي نا نم هسفنل لجرلا هراتخم ام

 *« ميلا نم ةليضف لقا نك نا لقاعلا ىكرب هو نع ةاف هراح نع معفاديل

 دعبلا الا كلذ سلو هتنج هل مكلخدي امها ىلا اوبرةتفرانو ةنجن داقتعا كانه ناك نا

 طقف ناعلا دولخو هللا دوحو دامتعالا نك لاو مكناوخا لع ينجالا ةدعاسم نع

 ل 00 اقع 00 - 90

 ءاودلا 7 ناف د هيلا 0 0 هيف لمعلل ق أعل 5 َُ 1 تا

 ةماكلا اني ا رزان ددس 2و قرا ادخ انءاقز ناف يبرلا ليسلا غلب , دقو ىج لا

 محاو 0 1 ا ا وح اما علا

 0 ذدح أَم رف ناجالاب ذايللاو لذاغتلاو كاملا اده ىلع انين ناو مثلا
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 فكل

 1 ام ىلع ماو ىمالا متدعبتسا نا :اف فيزتلا وأ فيرتملا ناسل اديه نأ اونلن ال

 لع ايفاحو .كزذل مين : زازا نانو لكف لاهالاو نواهلا نم هيف ملا

 ظ 3 ل و ملتعالا يبويدحلا ءاتبب ةلوفككا مكتازايتما ىلع ةظفاحلا مكناطوا
 كاضراو نعل نزاع ١ هلامعأو ةينطولا هئدابم كدييأتو هيلا معوض ادب وم

 امر لك تطلاخ ةما ىلعزي زعب كلذ امو ٠ . مكانوم روبقو ؟تاداس ةحرشا تظفحو

 ظ دالب قيرف اهم حاسو - نطولل مزاي ام لك تلعنو كلاملا خراوت تأرقو

 مهبدبم ةياغن نا مهفص هده نمي قيليفا ٠ حالصالاو مدقنلا قرط اوفرعو ابروا
 | يف ىعسلاو ماذلاب 9 00 مرعامجحاو تاراخا ينو يوابقلا ىلع ممدوعق

 ظ ثداوما هبنت [نمو بئاصملا مظعأو تزصلا قا تلاه تل فكلاوونإل ل كك دا

 ظ انلثم تك لوق انكرح الفا يف : الا هيرضا يضاملا هبدؤي ل نمو لفاغلا وبف

 اناعف ملمفل

 ام نينمالا ءوس دحاو اهون ]كانو لإ ماشلا ام « ينتركلا ملف 3

 تاو نييرصملا .نغع ديب تماس ىف نر الا الا رف اهدحأ هاب

 | يف ةيلتملا اناوقو انفراعمو انمولع فرصن نا انب ردجالا نكي ملا رصم يف مونكاس

 5 يع نورشع هردق تاربا ٠ اهنف ةينطولا ه هايملاو معلا حور ثيو اندالب حالص

 / ةمدخ يف انتايح فرصن ريرت ةدكب ما هنيدو هسنجو لب هنطوو هاخا انم ءرمل

 | ام هللاو سب ٠ ناج ريغ ل ضو هئئيل انئاوخا ىلع هئيعنل ينجالا

 | اينب انبولق يف داّمحالا انعرز ٠ ًاناداو فراعم اهىسل يتلا تالبعزأ لا هذه هيلا انتلصو

 لقت انسفنا انكشف . ةقاجحو ًالهج ةلصم ريغ ىف ةوادعلاب انسقنا انكلها ٠ ًاناودعو

 تءمتحا ولو ٠ ةهالبو البخ نم الب ينجالل انتكيه انمي 000 ةهافس ريغلل انناروع

 ءالعاو نيبئطولا ظذح يف مما هذه انف رصو انئطاوب توصو انس وشن تردلتتاو اكلك

 | نكلو لالجالاو ماظعالا نيس انراتنت ابروا.تنقوو لاملا دس نيد.
 | مراتب يتلا عفتيل اضمب هضمي لك ين رانلا ىطكاونوكي نإ نيبقرشلا ةوق

 ظ عمج يف فلكس اق َريَبع 5 دوءلاو برق دههعلاو ءاشي اهف الامعتساو ًاضطو ءالطصا

0) 



 ظ كداكم ظ
 نتفلا نع ادمن و نوكسلاو ودملا ىلع انئاقبو فورعملاب ءالزنلاو بناجالا ةرشاعمو ةحارلا |[

 ةحمذم ميهانو اهراع اني و اهرامث ينحف هتلود ةملصمل ينجالاو ليخدلا اهكرح يتلا

 د فاخر نماهتدحا نم رمت ِض ناآللا ىلا انرور'واناهس ايريس يتلا ةيردنكسالا ظ

 ابيلا اميست نرم تح دقو اهينج اهينج ءارجالل فرصام ردّشو الجر الجر مهيعس

 الو بوقعي نبا مد نم بئذلا ةءارب اهنم ةئرب ل ةرغ يف ءابوق اهلعجو |

 ةيبنجالا ديلا اهيلا هتعفد يتلا طنط ةنتف يف نيروماملا ضعب انب هقْللا يذلا راعلا ىسن

 روكششم الو هيعس لع روجام ريغ هتييب قو ةرخآلا باذعو ايندلا يزخم ءابق أضيا
 ىف مهكالهاو هللا دابع ررض ىلع نوار نيذلا لوقءلا ءافعض ءازج اًذهو هلعف ىلع

 حرصي نا يرصمل زاجول هنا للا ناسنا رفظ ةمالق يواسنال امب مبيضري نم ةطصم

 فو ٠ نولتي موتل ىركذو ةربسع نوكيأم ةيناودعلا قئاقملا نم انركذل هسيام لك
 يف معقو بقاوعلا ارب ل نمو ٠ بابلالا ىلوااي اوربت عاف ٠ ربخلا نع ينغبام ةراشالا

 ةريماو مسفنا يف نويرمملا اهي هللا للف ٠ هريغب ربتعا نرم لقاملاو ٠ بطاعلا

 نع جفاحت اوعجراو كتلك د يحوت 2 كسلا اودهاج ٠ ةدالبو 3 ماو حض |رعاو
 ةمدملا مدق ىلع ةفقاو ةدحاو ةما ةروبظب مكدالب اومدخاو ابنتفو ابوروا باوبا
 نع ةيبنجالا مهاظملا جلفشتالو اهصئاصخم ةبلاطملاو اهقوّمح ىلع ةظفاحملاو اهريمال

 مايقلاو كدجع عاجرتسا نع نوزجاع مكن اونظت الو مكتطاوب ريبطتو يسطيلاغا حيصصت
 مقومح اوفرعو انقرتفاو را مهنكلو ابوروا لاجر لثم رش ملا امتاف مكلامتاب

 يف انوامو مهتيسنجو مهتنلو مهيد اوظفحو اهانلبقو ريغلا مئاصن اوضفرو اهانلبجو

 ايازملاو صئاصخلا يف ماني واس ةيئطولا مهقرط يف مان, راج اذاف ضعبلا انك و ضبا

 روبق شنت بيرق اسمح ٠ ءاباالا هببسب مرتو ءانبالا هب رختشب اليلج ًاخيرات انل اردو
 ابوروا ركس لماعم ىلا ةرذتلا ماظملا كات ذخؤتل مكتداسو مدابع ا كلانا

 (| لئاسولا مظعا اوذخناف كلذ نم متفخ ناف نييقرشلا نم دم يذارا كانه قبال ىتح

 0 مهاتوم ماظع نولمني نيسوروالا ىرت انناف مروبف بارت يدسوتم كانوم ءاعبل

 -نيعلا [هنضزات ارقو قاآلا اهو .ىح مهنأطوا يف اهوظفعل ابيف اويراح دالب

 سس يي يي

 ميس ف4ه:646464222222سس سس ب يبي يبي بيس سلا
 ا
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  نيقيلا ٍلع كلذ ملعب انلكو دادجالا هكلس ام قيرط يف مهقوسنو ءابآآلا هب رش ام ًابارش
 | كلذ ترم انمنع ام يردن الو ةئيسلا تاغزتلا هذه نم هنبا ظفح ىلع ةردقلا هيفو

 انه مركأ ما ٠ هللاو ال ةيبنجالا تاحاسلا هذه ىلا تقيسو ديدملا يف انا تذخأأ
 نم هنولعتب ام انابج ما ٠ هللاوال مهريغو ناكيسمالاورب رفلا ىلا انئانبا لاسرا ىلع الا ظ

 أ انع مهجارخا ىلع انفرصو انيدي أن مهانملس نحي ٠ هللاو ال تاداعلاو ةغللاو نيدلا رياثم ظ

 ' .نولؤس٠ هللا يدب نيب مهنع نحح* ميلعتلا ءوسو لقنلا نم هيف م امب انيضرو انل ام نم
 لخدت الو ناسحبالا لك هتنل نيا اذا الا 1 د ىلعمت ال ابوروا نا ممن

 / دئارجلا انل لقنتو مهنع هنودعس. وا مهبهذم ىلع لص اذا الا ًابهذم ةذمالتلا رباني ذيل

 , ىلع ةصي رملا ةرتاكتا هذهف ةيسنحلا قوّمحو ةينطولا ا فلخ مهيعسو مترابخا

 سنجلاو نادولا قوّح اهمانبا ملعتب ةمالا بلاطت بصعتلا دشا اهيدل ةبصعتملا اهتيسنج

 ىلاريشانملا ردصت اسنارف هذهو ٠ بلاطل بلطم كلذ نم هيف يهام ءارو سيل هنا عم
 يمه يتلا ليقارعلا نم اهصاخم نا ءاجر ىلاعت هلل تاولصلاب !,عيبج ةمالا مزلت نواح

 | ةظفاحلا يف اهراقتال لف امييف ةيندللا واضحا ناتعدت ناثللا ناتلودلا:اه.ناناهو اب.

 انتجاحو مه اننجحو ندملاو ىرقلا ين كلذب يداننو نيدلاو ةيسنملاو ةينطولا ىلع

 هب ذاب ينجالا ىمج لوح نوموحب نييرصملا لب نييقرشلا نم ريتك +: مىجاح

 أ همامط. ةلضف اهنوكل 'بلكلا اهجرطل هيدي ملول ةمئل الا هتم لوا لبق دفو دا

 لب راقتحالا نيمب هيلا اروظنم ىردزم انيهم الا هرضح يف سلج لهو هناوخ تاتفو
 أ قيقحتو هلامآ ذيفنت ىف 21 هرمعتسيل الإ_لايمعالا نسوا نس ها دو ا
 | هراظنا فرضيل نانا-او:ةحرا ةلم هيلع لكتل الا 1 رية و ا ل

 ذخالا يف ايوروا لاجر هباشد و يرصملا رصبتب نا هللاو نإ ٠ قوقللا بلس نم هارب ام
 اميقحتو لبقتسلا صرف يف ًاممطو قام ىلع صرح مزعلا قدص ىلع دامتعالاو مزملاب
 | ..انلعف متلقل انلثم تكول ملوقب انوتكبنال ىتج مهيدبا لعانحالص يف زيلكتالا لامأل

 شيطلا نلمح الف اهركو نم ةيملا ناسنالا جبر ذتسن قفرلابو « لمالا غلي رمعلا لوط ١

 | ظفح ىلع ةفوقوم اثدالب ةنامص نا ممن انناف ميهملا قالخأب ٌقامتلاو رولا لعانم قمحالا



2000) 

 انلمف متلعفل انلثم متتكول متفلتخاو انشا ةيلكت حن عومجلا لخدتو
 اذاف املامعا ؟<«رتو اهرابخا يل لقت دئارطاو الا [ضرالا ىف ةعطق قبال رضم, ننايف"

 مملاعفا يف ايروا الع اودلقف زياكتالا دحا ك لاق ام عارتخالل ًالهأ اونوكت مل

 الا قبب لو دجلا بوث كباس يذلا يبنجالاب ذايللا» نيلضملا تاهرتب رارتغالا مانكو
 0 فاصملا ةدهو ىلا ؟ئراوطلا اهعؤدت ةما لع ع 2 برشلو _ لك 5

 5 مسا هنخنا ىلا دا 1 حوبذم ةكرح و كرم ةلءايقد لع ةرداق

 نكيلو ةينطولا ةعماجل اديبأت يلسارسالاو يلعبقلا ىلا نانثالا مجريلو ةينيدلا ةييصعلل
 نم انيفكيا ء نيبرصلل رصم ظنح وه دحاو ءيِش فلخ ىعس ادحاو الجر عومجلا

 1 | د2 اذاو هين ىلا ن ردع نع هتيلاام دسرتال انمرجات ريكا ىر نا ةورثلا

 محلا كرحتت اما دادعالا انب تفقو عساتلا ىلا انيبتنا اذاف نانثا دصحاو انلق مسقلا

 انويب حتتفتو اريثك حي رتف ةليلق مامس نم عمجن ةينطو تاكرش ةراجتلا لاحم حتفل ةدماخلا

 هب موقي يذلا لمعلا اذه يف ىتح مالا ةاراجم نع انزحعا تداك وا اهباوبا تقلغا

 الأ . داحتالاب راجتالا قرط ذاخنا ىلا شاعملا ةرورض مهعبت نيذلا ءالهملاو نويمالا

 أمم اوحرتل ةرءادلا وأ نيمودلا نابطا نم ءازحا يرتشن تا دفع لع نوردفت

 جو رماو يهالملا يف فارسالا هعاضا ام ضب اوضوعتو حالفلا كاخا اهي اومدختستو
 مانا سرادم اومتنمت" نا يتيعا يف نسح الفا . يبنجالا دب يف هريصو دحلا نع

 امدالس اهسرغت يتلا ةبوروالا ةهجولا نيبو مهند نولوحو مهنولعت و ابيف مهنوبدم

 نا لبق مؤ م موفرع ٠ مودقفت نا لبق موكرادت مهناهذا يف ابوروا سرادم

 مكدالب خيران موظةح ٠ موتلاخم نا لبق نيدلا نم هيلع متنا ام مهونتل ٠ كوركتي
 اود رمتيل ةوادعلا حالس اولمح نا لبق ةينطولا 1 ا ٠ مواهجم نا لبق كدادجاو

 ةبمزلا نم مسا قرصو «» نولا مازحلا واع 0( الو م نم ىلا جئامدب

 قزمأ و يكردأن الو يلك ا ريخ نكف هلاك 4 نان

 ى

 وهل ءثبناااباااااا000اوبوبر07070اار1001ا|١ر١|1|أ||١111



6900 

 ظ دماشن اك نبدا فالتخا نع ةببسم ةنيناودع ةمقاو امو مهني ىرج أم ةئاع دامت

 ' مهقوسو مهيرذعت لالحتساو مهيلحو و مهكالما بلسو ممدالب نم دوهيلا درط نم عملو
 لاغشالاب اضرلا وا مهنيد نم لاقتنالا نيب مرييخو لالغالاو دويقلا مييف ةأفح ايريبس ىلا

 نولسملا بعم لمف الو ٠ اهب ةبيبش ماهجوا باذملا منج يه يتلا ايريبس يف ةقاشلا

 لثمالو بهذملا يف اوفلتخا ناو نيدلا يف اهناوخا مثو تيوزملا عم اسنرف هتلعف ام لثم

 لثم الو نواصي ةعمجا يف مو مهلتقو مدجاسم مده نم نيلسملا عم راغلبلا هلمف ام
 اورجاهو متيشامو مهئاثاو مهناطوا كرت اوزطضا نيذلا نكرشلا يف سورلا هلل

 لدابتن ةدملا هذه لك مهعم انيقب لب ٠ مهداسجا الا نولمحب ال ةاشم ةلودلا دالب ىلا

 نا يو مهعامجا 2 يف عسن لف رامعلاو نيطلا كالت او تازاي داو ةماطرلا

 0 « ةلود دجن ل اذهلو لبقتسملا نطاب يف يوطم سا ىلا ةميرذ كلذ دؤتتل

 داما ىلع ةظفاحلاو ا ةحار ماب رصم ناش يف اهب لخادتت ةينيد ةلع ةيناودسلا
 مهب نيملسلا فال 0 ةينيدلا مهدئاوع يف مهتبرح طابقالا ءاطعاو ةسدقملا

 0 ًالياضتوار نس ايو رانا اي دق يتلا ةوعدلا كلت نيبو رصم نيب

 ناوحإ قاقشلا نم َنيملاتم نيل ٠] اذملو ٠ جراخلا يف امل دوجو ال ةيمهو للع

  اهيلع تدّمع ةطبار قثوا يهو ةريثكلا نورتلا اهيلع تضم يتلا مهتطلار لحو ةينطولا

 يعاسم مهتيدا دقف ةبقاعلاو ثعابلا ىف نمخيو سحب. لكلاو رصانخلاال بواقلا

 دابعتسالاو لالذالل ىتش بيلاسا ا نم ةهصن لك ةيريخلا انوروا

 ةلباقمو ميسنانك مهر 0 مهرفانت نسلسلا ا ةيطبقلا ضحنت ناكول سمالا نا لع

 ةرغ هذهو ةبحمو ةفلا ءاعو تناك نادع 1 ةثاتمم رودصب ًاضعب مهضعب

 يف ملكت انسلو ٠ انيلع اهب قدصتت يتلا ابوروا تانسح نم ةنسحو ةيبنجالا ةطلاخمل

 يف يفكي ةرينص ةقاط ن / قاقشوه ثيح نم هنم متن امو هيعاد ثيح نم قامشلا

 ميسا بسال !| ةممالباو ةيسئملا :ىلع اصرخ ءالتملا دا ابنه ءاضقلا ١ ١

 | نيب قيفوتلا يف انلمأ نم رثكأ ينيدلا ثعابلا ىلع ملكتن الو دحاو لصا عورف اهلك

 بولقلا ملظتو سوفنلا ك رح ينل ةيبنجالا تاوصالا عامس نع نذالا دسو نيقيرفلا
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 ل ب اودع ةلرح لاعالا كرا :ضيومالو يارا امع 3 ابمكح ةغراف ةيقدنم الا

 ابوروا سثاسد اولعو اويدات و 0 رسلا يي هيلا مهدارقتاو مهريمال معوضخ
 ذاعم نيبرصملا ةحلصملال مهيرآم غولبل ةلآ مهذاخما يف مهيعسو لودلا دصاقمل اوهنتو

 انوروا ثا نآلا ملعب وهو الا يرصم نماف هللا رعبا قملسملا ةعا الون

 يه امناو يرصم ريخ يف ىعست الو ايقرش بح الو دعوب ينئ الو لوق يف قدصت الأ
 انيعماطلو ليد ممل ةريخال نيذلا ءالمملا نيعا نيب اهنومدقب ةيسايس بعالم
 ىلا سمهالا مهب ىهتنا نمو ٠ شوقنم بوث وا ىواح ةعطقب لفطلا ةلاتسا اهب مهنوليقتسا

 اهيلا مهتجاح مدعو ةبلالا تادعملا نم مهغارف عم ةكسلا دصاتملاو تاباغلا ىلع فوقولا

 امو ٠ حالس ةعّمعق نع الضف تاوصا بغشب ةحارلا وفص اوردكي نا مييلع 1

 مهسوفن ردق ةفرعم نم هيف مه اهف نيبواب وروالا ةاراجم ىلا الا ذاتسالا ,هوعدب

 لالعات لالتتسالا فلخ يادلاو مهدئاوعو مهنايداو مهتاغلو مهقوت> ىلع ة فاتك

 ماقا اينامورو دوسالا لبملاو راغلبلا»و برسلا نم الكا نواهجي ال مناف مهدال

 نا ةلودلا تعاطتسا ام ةدملا هذه ىفو ةنس ةنامسمخ نم رثكا ةيلعلا ةلودلا فرصت تحن

 اومحازو ن.دلاو ةغللا نيميظعلا نيلصالا لع اوظفاح لب مهمدأع وا مهل وا مهيد ريغل

 برا تمعقو ىتح داهنتسالاو حايصلا نم او رتكاو تارادالاو لامحألا يف كرتلا ةالو

 مهسفنا اودجوو دبعم ةداعاوا نيد دهع وا ةنل ديدجتل اوجاتحم لف اولقتساو ةريخالا

 اماننو ابوروا عيمج حدمب كلذ ىلع اولبوق دقو ماع ةيأمسخم كاذ لبق اوناك نيذلا م

 اهيراجم نا دير يتلا ةرتاكتا سفن مهل نيكرحلا لد حل نيدعاسملا مظعا نم ناكو مهيلع

 ذاتسالاو .دد رولا لبح نم اهلا برقا نحو ديعل نم مهدجا نم يراجي وا اهلا 7

 لوق الا معسال هنلظاو يرصم ريغوا ناك ًابرصم فصنم لقاع لك ىلع هتلاقم ضرع

 الو ةمال ضرعتن الو لجر فرش سمتال قوق بلطو قئاقحن رابخا امنا نيصلخلا

 متنكول نييبوروالا لوق موس نمل يذم سرد ضحم يه امتاو ةسايس يف نعطت أ
 انلعف ملعفل اتلعم :

 ةريشع ةلماعمو تيب لها طالتخا يبن ميو ًانرقرشع ةثالث طابقالا عم نولسسملا ىشق |[



 (ا/له )

 ني ةيماظنلا ٍس ا اودهؤن نا درك 6 0 الئاق ةرتلكتا ا

 درعا 3 0 نوريدب ةنس 0 اونو اد مذ تدبشو

 ام ةحارلا نم اهف ىنجالا دجو ار لد ةريبشلا ابوروا ندم اه اوك أح ىتح دالبلا

 لع ةردق رمل اموق اندجو اذا ابوروال متلق نيذلا ءالؤه ابوروا ندم عا ين هدجم ال

 البف مالسل مهانعدو و ممدالب مهانلس ةسدملا  رشو قمالا ظفط ةادنتلا مهفو لامعالا

 كرامس الو هتسايس يف نوتسدالغ ةاراّل نوجاتحم ال نيذلا ءالؤه ٠ لمع يف مهوب رج

 تاماظنلاو نيناوقلاب ةلوفكم ةطيسب الامس نوريدي مهلاف هتدشيف رصيقلا الو هعادخ يف

 دودح عيسوت ىلع لاحم الو :نتد نست قداح الو راقت فلخ يمس ابيف سبل

 لد عفدو مهل ارع َِق مهديإتل مدج نذلا ءال ؤه .٠ لامعالا هذه لثم ِف هن وعص ةناق

 ىلا الا توجانحي الف نالفو نالف لاجرلا نم رصم يف ملقو مهنع يمهولا ناودعلا

 ؟ماظن اوظفحو 0 رد نيذلا ءالؤه ٠ ا يف ةريصق ةدم مهتبقارع

 5 ذأ مهيد ِق تو مالعف دوعولا قدصو لامألا 0 نب راظتنم اوفقوو

 ةيلالاو 0 3 0 دعب 0-00 0 0 دي

 يرصم ريغ 0 د يبوروا هءفد ف بهذ ن« هبلع ْن نوففمسو مهم يات مهلاوماب

 ةجرد لقا انرصأ ةيبدالا تارهاظتلاب مهقوتحم ةبلاطملا :رم نيبرصملا منمب عنام ياف

 محلامفا ماعلا اواهذاو مهتحارل اوعمجتو مهقوقلس اوبصعت نيذلا نيلازعلاو زيلكتالا ةلعف نم

 ذاتسالا نا لئاق بناجالل سوسوب ليخدب يناكو ٠ لاخ اهلخت الو بنش ابلخد ام يتلا
 طراساو ءالخدلا نم فيجارالا عامس أندوعت دقق ةرابعلا هداهم هب رصم 11 0 وعدد

 اده م ين ارح 0 2 هتينطو ىلع ةلظفاحلاب هيف يدون دلب لك لع نيسوروالا

 رهاظتلا يف موتا ارسال ني ٠ ءارغا ةملكب هيتفش كرح نا لبق ليخدلا

 ددعلا وريثك حالسلا وكأش مهو دوصقملاب رفظلا نيبو مهنيب مهقاّمش فقوف ةوقلا

 ٍي ركسملا لمحت الو ا نم دنجلا ةداقو حالسالو مهيدباب ةوق ال نآلاو ددملاو



 (1/:ر

 تءاج يذلا مهريما لوح مهعمجم اهرسب لاجرب ةرتلكلا يدب نيب اورهظاو لدفن الو |
 ةءرأا نم هيل | متلصوا ام ىلع ة ةرتكك باو ككاو .ةسدنملا مقوقح هنم او رلطاو 0

 مالو قايل فاح اسمو نخر ضاشا !مهاظت نو مهاظنت منكر ينلا

 ارا لوش راهلاو ليللا هلمع يف بأدب 5 دعاتتلا اده يف كارب يريلكلا لك نان هطول

 حارفالاب اهترغ مئلباق يتلارشملا نينسلا ني ورع دماال يدب لئاق كلك

 ةؤارعش + نع اان ةكانلا ومب نع متو ارو رسو ًابرط ماهوالا لوح اهيف مترطو نيزلاو

 كدالب ىلع هوت دعتسا نم مساب ار منبر شو ةانو ادم ةلانبلا .ةنانعلا كاستل

 0 يلختلاو دالبلا مملوخد يف ؟حاوراو مكلوما ملذبو متاوخا طيب ةريراو

 طنت ممباما مكر و روبظلا متينحو سورا متأطأط اللطلو .لاعالا د ميد

 ا نم نورظنتنت 10 لجأ مسلو عئاوخلا هوجو يا

 ملنم ىلع لاوهالاب لاوحالا بلقتت فقول رودت نيك ؟ 1 مايالا هذهف٠ يرصم

 دل ادلع ( لسا ) ةءاظملا نم اهئاج ”لصلا بورت نيب هس قلي نمو :فاوتلا ا:

 كو روربلاو ترطلا ابل مكتعدو ة ةيرقفلا مالا 0 مال ولا ىئاصملا

 در هرشو هع نما ىشم) + .نولبست متكام الا نورك لقوا ءدانلاو تدلاقد

 شرع نيزو ٠ هبر ةنج ىلا اشاب قيفوت انيدنفا موحرملاراس دقو هراذناو هريذحتب مويلا

 هلل ةيركس الو يناثلا اشان سابع اني دنفا ىلاعت هللا بانل ظرللا علا ةيوكملا

 اا لإ نراك متل عيضت وا هيلع هيتس نا: دي رت اهنا لاقيش ةينطو نوح

 لخادتلل ةليسو هلعجل هرشني روشنع هددهم ىنجا نم هدنع فوخ الو . اذك ةلودب

 001 1 يال المع اوتشف ةلطابلا ناتصلا ميترف هيدي نيب بازحا الو. .٠ يتاودعلا
 ةينطولا قداصلا مزاملا مالا وه لب. ٠ لاتحم غزنو لهاج ةسوسوب ةينيدلا ةدحولاو |

 مهعتمتو مهقومح نيينطولا نم يف يعاسلا مهنايدا فالتخا ىلع هتيعر سانجا ميم بحملا ||
 ىلا ابوروا ةمدص مهتببن لاجر ىلا الا هتدارا ذيفنت يف جاتح امو ةيرادالا مهصئاصخم ||

 يدانيل هيلا مهدايقلا يف نيصلخم مهريما اوطاخ لافغتسالاو رارتغالا نم هبف مهاع عوجرلا

 ملل يينييسسسُسُسساساششسس ب بيبيسفيفدسلاساسْساس لالالا ا ا مااا مم ااا اماما ا م م كر رب ببي 11اا13ا_ ه!اعساشلللالل
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 هل لت ىنجالا نيب هانطبر يذلا ءاخال ابا ٠ نايدالا ةيقبك اما نيدلا دومع قبو.
 ناوع برح يف انيلعرصنتنت نا ابوروا ديرت لهو ٠ فرشلا لصاو دجملا عجم نع

 ءاثن ام لسفتق وللا امل ولطل نيدلاو:كللآ يف رظنلا نع دالبلا هلي كا 3 ٠١ ١

 اوكف مدال اصم يف مهلفاحم اومدختسل نا مهنكمي ءاببنلا نا عم ءاثن امرينتو

 مد ةرطق ةقارا وا ةئتف ةراثا ريغ نم عفدم الو فيس هنم مهنكمي ال امم ةيلقملا مهاوقب

 معا اهدرتال ةينطو ةيبصع دالبلا يف نوندحمو عادخمالاو رارتغالا هدسفا ام نوطصي و

 امو ٠ ةقداص ةدحاو ةزع ىلع بولقلا طدرب دبؤملا اهعسو يرصملا اهبرشم نع ةمآ

 انذاخماو مرخاتو ريغلا مدقت ريغ جاشمالاو طالخالا نم نوبرصملا ءاهنلا هدافتسا يذلا

 ءالقملا هنحيتسا 0 مالكلا يف ةلماجلا نم انوعد ٠ . عرراعو مهارقفل لام تيب

 نم اريثك تبلقو كلذ يف تحج دقو ةيروتسد كلاملا ريصتل الا لفاحلا تعدتا ام

 ةينطو ةيبصعب اهدبؤت ملف ةيروتسد ةموكح يد. نيب اننا ثيحو ابوروا كلام ]|
 ءاهشنلاو تويبلا يف ءارمالا يتب نافالاو ابوروا ماما ةرتاكنا هب رختمت ام انلامعا نم رهظنو

 ينجال ماهوا لوح نيرباط ءافعضلاو نيتماص .ءالقعلاو هيلع مهام ىلع لفاح لا يف

 ,قاملا ءانبالا ىلا ميحرلا بالا رظن عوما هذه ىلا رظنب مظعالا يويدحلاو هباهراو

 956 انوجرخاو اوءاج اذأ نيلكتالا نع. الَسْضَفةَس رفا رب رب لع ضرتت الذ

 َدلاو تضم ٠ راقعو عاهو لامو ضرع نم محل هفلخم ام اوعتمتو انتالئاع نع انودعباو ظ

 ف زياكنالا يراجن نا ديرب يوبدخ يد نيب انرصو تاهرتلاب رارتغالاو دعاقتلا مايا

 سحنو ٠ نوهاس ةينسلا هتدارا نع نحو ةينطولا انقومح ةبلاطملاو ةيحالصالا لامعالا

 ظفحتو انر وما ةمزا لع ضبقنو فراعملاو ةعارزلاو ةعانصلاو ةراجتلا يف مدقتن نا

 يرصملا عايض نم ملأت ٠ نوم يلاعلا هرظن نعاننكلو نيبرصملاب يرصملا هشرع |
 نم هدنع ا انسسحا ولو نيدعبملا َ نم رثكا لامهالا اياوز يف هكرتو هن فافتسالاو ا

 نم هيف بلقتن امو انلاعا ىرتل ديعب نم ابرظن ابو روا نا ٠ .نيفاج انعجاضمل انتبل مالآلا ظ

 نحنو يلخادتلا اهروشنك مفخالا يويدحلا هب ديؤت ام ةرتلكتا هيلا انيدهت امو لاوحالا |

 لوقت انناب مالا انئريع دّمف لاقلاو ليقلا نع نوبرصملا اهما اوفك ٠ نوهال لكاذه نع |

)٠6( 
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 اوعاب نيذلا مم ما ٠ ككل ءالؤه توب بارخن اوروا عرازم جورتل شقحاو ناخدلا

 اوكرت ىتح اهلقن ىلع ه نيمتس ايش اهذخا نم اوطعا امبرو نمث ريغ مهتالاو مهامبم
 ةمدخلا نع نيبرصملا اودعبا نيذلا مه ما ٠ توبنلاب وا اصعلاب اهسر< نمل ةجاتحم دالبلا

 الو توّقلا فترودجب ال نيبرصملا نم فولا حبصا ىتح اصملا يف ءابرغلا اورشحو

 يف نيبرصملا ةذمالت رم اوللق نيذلا مه مإ ٠ اليبس ةيناث ةرم مهءادختسال نوفرعي

 ضرفب ةينطولا مهتما ةنامال اوجردتو يف بناجالا مادختسا ىرم اورثكاو مهسرادم

 ماما ةبتع فقاولا للا اهب ىنيف نارقلا ةغل ىنتل ةيزيلكلالا يف غبي نمل تآفاكملا

 اوفراقالو الما اولان ام هللاو ال ٠ ٠ مهاروش ةيدناو مولا قركلذ نوحرصي ام ابوروا

 زيكلالا لع اذام ٠ نييرصملاب الا ةَم هر اوكتجالو ات اون رخالو الجر اولذا الو المع

 رص اد مثو نويت | امل اودج مو مهمانبا ماا مهنا حبر يف اوعس اذا

 مهو هنوكرتيأ تابقع الو هيف فوخ ال مهكلامم عب عيسوتل ًاقبرط اودجو اذا مهموأب نمو

 مهدالب تاخد ةرحةلود اود ذل نيرصللا نا ا نوعماط امندلا دالب عج

 مثريما لوح اوعمجم مثالا تريب مهقومح مشي رعتو مهدالب حالصاو مهيويدخ ديباتل
 هقوقح ىلع نيظفاحم هرماوا ذيفنتب نيماق همساب نيدانم مهسؤر ىلع هتمافش يسرك نيلماح

 ةمدخو نمالا ظفح يف نيدهتجم مهنرد رناعشب مايقلاو مهلامعاب مهصاصتخا يف نيتيقتسم
 || اممدختسا يتلا مبلفاحم نيلعاج نيزاتجلاو ءالزنلا ءابرغلاو يناجالا قوم نيظفاح دالبلا

 ىلع مهدعأست تناكف مهتلصم يف ابوروا مدس ةينطو لفاحم اهللاصم يف ابوروا

 || ام ريغ تار اهنكلو ابيلا ملهؤتو نييرضلا اهلعت نا انوروال تديفت ينلا رومالا هده

 1 ءاليلاو رخنلا داوج ولعتل انعامع ىلع اهدق تعّو اذا اهيلع مول الف تنظ

 حسفتلا تابب ملا بوكرو روصقلا يف دوعَلا ىلع اورصتقا انّورماو املاعا نم ملأتن اذان
 |١ تنافر ا لا موا هاير بلك نرتطح اال نوتماس انتالتعر/ سلا

 ظ نورظاّس و نورواحت لفاحم ا يف اهؤاببنو نوهال مهع 0 ءالؤه نورظتس 0

 ظ 0 ةسانسلل ضرعت 00 ناب نيا كالملاو 0
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 ظ رمل دروت هذهو سوفنلا بذهت ةيلع هذهو هالؤه ىلا الو ءالؤه ىلا ال ةيذيذم هذهو
 أ هزهو ةقوتح هذهو ةيطد هذهو ددرتلاو كلشلا ف بعت اه نإ ١١010

 أ تورظاتش مو تاضقانتملا هذه نيب .نوجورب و نود نيرصملا كلر 3

 ىلع مههذ م ةبركملا تارثؤملا ةرثك نا تأر الو سوساجالو مهيلع بيقر ال نولداتو
 . مايقلل مهدادعتسا ىلع الالدتسا ةيبدالا تارهاظنلاب اهماما مهروهظو مبقوتح بلط
 ' ةدماملا راكقالاب بملتو ةداضتملا عيضاوملا يف ضوخم " كئارللا تقر رب مهدالب لامعاب

 ا رصم [هوخد دنع لامعالا  .رعاهذ 90 5 ٍنوقراغ و هلا راح يف نحنو

 ١ نيبرصملا بقارتل الا تلخد ام اهنا ابوروال ةلدالا يقتل هاظ نبي رصملا ىلا اهلسو

 / لمجم نم اماما دجن مل الو لودلا ّحاصمو مهلاصم نيب قيفوتلا هيف ام مهلع ريشنو

 نيينطولا ىف تارادالاو ةميشلا ةيوبدخلا تاذلا ينةطلسلا محم اللا ماتا
 نعاطملا مهماي تست تناكو نوقطني ال ميو لعفت تحبصا ىتج نولعفي مو لوش تذخا

 دعولا فاخم اهنومربو اهنومدب اوذخاف ضارتعالا ت تاو ول الخ :> ةيوروالا ظ

 | الا تلخد ام امناف نيحم ريغ ثو عادلا يف عابلا لوطو قدصلا مدعو دبعلا ثكتو

 و ابلثمو ٠ طاشنو ةءب اهتملتسا لاعالا اهلا اوضوف الش ابوروا ماما المح لمعتل

 ' اوذخاف ةياو لحو ثانا نرم ؟دنعام ينولج هل لاقو موق راد لخش رمل لك

 | هتوامحم راذلا لهاو سلوبلا هيلع لش اذا لبف ةضراعم ىيض 04 در ان

 نا نور ٠ همدخ ءالؤهو رادلا بحاص هنا لوقب لب الكصل اذه لوق مهدباب

 / تح ءاغبلل نجرخي تلا ءاسنلل اوصخرو تاسموملا روشنم اورشن نيذلا مم زيلكتالا
 نمناب تاداهش نهءاطعاو اياغبلا ىلع ءابطالا فشك اونس نيذلا مث ما ٠ نوناقلا ةبامح

 لك يف ىلامت هللا همرحام ليلحت ةاروتلاو ليجمالاو َنارَملا ةمرح اوكتبف نزلا تالاص

 نم ةيسدنملا لاعالاو تالواقملا يف نيبالم قفنتس نيبرصلل اولاق لهما .باتك |
 , اهدادس نيفاكم اديبع نونوكتس غلابم نع لاؤسلاو كأياف اهبف لعفن اع لأسن نا ريغ ظ
 | قاطن اومسوو ةيضرالاو ةيروداولا تامازتلالا اوطعا نيذلا مث ما ٠ هريغو داشتور ىلا ظ

 ةعاوؤ رم نييرضصملا اومئم نيذلا مث ما يرصم لمع لك اوُديْص نا ىلا تادهاعملا
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 ترجح مث مهنيد اهب نومحنوا مهدالب نع اهب امنومفدي ةرو نم ًافوخ اهللاجرب مهتلدبتساو
 تايضايرلاو تايميبطلاب ذخالاو ابتنل ميلعتب مهتمزلاو ةيعرش مولع ض عب ميلعت سرادملا ىلع

 نوني وا مهيلع نوروثيف نيد مهنورياغب مهنا او لع الثل نيدلا ةحتار ءانبالا مشن ال ىتح 1

 ةيبلخلا اهدوعوب رارتغالاو ايوروأ لود ىلا ءاجتلالا بقاوع هذهو ىرخأ ةلود ىلا
 ةارهو ورع تلخد اينسورلا ةلوذ هّدهو ٠ ءاوملا ةحتص لع ءاملاب ةبوتكملا اهطورشو

 اهلها نونكاس لاجرب مث تذفنف اهتراجتب ايلا تثمبو اهمادعا نم ابتيامح مسساب ىراخب و
 يف ةذخا يه مث تيضمأف اهم اهطب رت طورشن مث اوماقاف دودحلا ين ركأسعب مث اوضش

 سنجلا ةيمحو نيدلا اهتومب تومي يتلا ةينطولا تاغللا مادعال الصوت كانه اهتغل مدقتا

 ديت ةلعب اهرصانب ممذخاو اهلها ءاعدتساب رصم تلخد ةرتلكنا هذهو ةينطولا ةريغلاو

 لول يرد ورك ب ل ع ل الا

 دجن لو امل ىلا ارتياع : ميظنتلاو نيا اشو اف تلح كفوا فروا تاك

 3 امم ءيث ين اهدلقث م انل اهيلعتو انعام ةرثك عم اننكلو ةلماع دداو ةعماس ناَذا

 نم انيري يواهس ةحاس يف انناكابيلع جرفتن نحنو املاعفا لعفت اهانكرت لب انيف هئبل

 رصم يف ةرتلكنا لاعا لهج نمو ٠ ةشهدملا هباعلا نم ةريح يف نحنو فئاجعلا هلاعا

 ردا ةيرح تقلطا لوا ٠ ريكتلا نم ابيلا ههجوي امب قيمح هنا ىريل هل اهاني
 || هذه ٠ ءاثن فيكاهراكما يف فرصتتو ديرت امب ملكت ةريثكلا كارلا انيأرف راكفالاو

 نييرصملا ديب لاهثالا لعج ىلع فوقوم اهحالصو دالبلا ريخناب يدانأأ ةينطو انأ لوقت
 (| ةموكحم اوءاق مهأر اذا ىتحىظملاناطيرب ةبقارم تحت ةيويدملا ةرضحلا ةيانعمبطوحت
 ا 0” نرد كرو اه دنجت تانلو اهدعو تفو ذقانلا قلنا: وثاقلاب ةدي زم هنا

 | ريثكب رصم نم لقا وه الس رت ل لاو ةودألا ليلاو داخل مم دالب يف

 || عضوو زيلكتالا ذ ذوفن ةدايز ىلع ة ا دالبلا ةكلصم لو هذهو ٠ امل ةحاترم ةمالاو

 (| يضريملابت ال ملامعا مالتسال نوب رصلا ًايبتي ىتح ءالزتلاةدعاسمب مهيديا تحتارادالا |
 || ةظفاحلا يف ةديحولا ةلودلا يه اسنرف نا لو هذهو ٠ ام اوبضغ وا نوبرصملا اهنع

 ]| ءايف لكلا رد الااع ضرالو قوبدملا دياتو ايف ناطلبلا قوتحو رضم لع
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 ظ نا ىلاعت هللا ةمحر تحن اهدوجوو اهيضارا بلاغ يف ناضيفلا ةرفقسم ربما دوجو مدعو
 تيلتاولروما هذهو تددجاف اهعنم وا تيصخاف اهرطما ءاش

 ظ 5 مظعا اهي

 ظ مالت ايكلو ٠ قالوا ظفستو ناماعوا ماع نم رثكا قعاوصلا هده تيمواق أه

 ا نم مهنا نومزي سانا ةطساوب نأ وروالل ًامازتلا ةيديددلا كسلا ءاطعا ىلع

 ' نيارشلاك يملا ىلا ينال ةرديدحلا ككسلا ناف انطاب زياكما وا نوي واسنرف هو ؟سهاظ

 | هناقو مسي لخادتلل ةليسو ابوروا اهدتس يبت للعلا مظعا نم يهف مسج ١ ىلإ ةبسنلاب

 ا رت ام يفكيو نواهللا اذه لثم نع ءارزولا دد فك انل نمو اهعابتا كالما

 ظ ا ا لع اع انكترا دقق طوريغلا لع انكترا ناف ىدسانم هذ

 ل ل دلا اهيلع عقو دقو انب ١ صتخخ اهف نيلرب ةدهع ذيفنت ارد ا

 دلو ٠ دصاتملا ءوسال لئاسوو لخادتلل عئارذ لودلا 0 لاجر نيبو انني امو

 نرم انجرخم يهو ابضرا يف ربش كلالتماب يقرشل حمس م يتلا ابوروا لامعا انتلهذا

 دج م اساف ةراودنعم اينكلو ةلحسم حا لو كودك الو الب هيف ميقتو اننكاسم

 انلثم متتكول لوق اوقت لب ةيناسنالا بوث يف اهعم اننا فرتعتال يف اه.راجن وا اهضراعب نم

 اناعف متلعفل
 ل 1 : ١

 حالصالا مساب لخدت امناو ءاليتسالا مسأب ايقرش ادلب لخدن مل ابوروا لود نم ةلود نا
 - 0 دءاوعلل الو 0 رعت ال ابنا الوخد | لوا يفاننو ةمدملا كو

 دقق دفن ناف ةبرجتلا لبق ىلع ءيشلا لعفت لب لمعلا ىلع مدقت الف يشف ًائيش نينثالا

 ١ تنس ثيح سنوتو رئازملا يف اسئارف لعفت كليوأتلا تمزتلا هيف تضر وع ناو ىضم
 هترشنو هماكحا نم اهلباقم خسنت لب يالسالا عرشلا فلاخت داوم ضعب هيف ًانوناق مهل |

 ةمارقك لوح تلا 21 دجن ملالو ماضرت ةاضق هديفنتل تذختاو دالبلا يف

 اهاني راج نا ثبلن ملو ينيدلا خسنلا قاطنل م مالسالا اهركاتب داوم ىلا هداوم

 أ نازنع ةقلاخلا هداوم حالصا يف حطتني ملو وهوه نكي مل نا هببشد نوناقت انذخاو

 ةمدخ نم ًاريثك تدرطو نيقحتسملا تعنمو ابلغ لع تلوتساو فاقوالا يف تلخادت

 رابكلا نييئطولا انشا طابص تضفر من ايد ا الام داصتقا دحاسملا
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 ول 00 انقل فعضلا نم هيلا اوراص اب مهوريعيو مهبلع نورخشب ابوروا

 انلعف متلعملا انلثم منك

 مهكلام عاستاو مهللاصم يف نوعس امنا مهناف كلذ يف نيس ور والا ىلع مول 0

 . || رظن مييلا نورظن. مهو مهدالب ين ةهظمأا 0 نولميب مهنوري نويقرشلاو مهتراجتو
 ١ نوبلست مينوريو مهلتبادب راح فاقيالا اواي ممن رول نوكرتت الو توما نم لق حلا

 عه مهبايت ْق نيدكتس نورا 3 1 الاف الرع مهالوو مب |رما لاا

 كفررشلاو دجلا ىلع نيصي رح سانا تاوصا عم أسلا اهلظب مهتاولخ يف ةيلاع تاوصا مهنم

 نامطق مهن اكديدب نيب مهو هاصعب يبوروا فعضا مهقاس تاقرطلا ىلا اوجرخ اذاف

 يرصملاو يدنحلاو يسوتلا هكراش اذا يرئازملا سيقث نمب ٠ رئاظما ىلا قاسنت مانغالا

 000 يورالو يرابلاو يوربلاو ف ابجيزلاو يطقسملاو يندعلاو يسربقلاو

 يملا هيلا رظنو لجولا فئاحلا ةدعرب يناغفالاو يثك ارملا هلباقو يسخرسلاو يناكرتلاو

 0-4 رظن يلوطانالاو يسابارطلاو يروسلاو يدجنلاو يزاجملاو ينملاو يقارعلاو
 برملا راذنا مهءاج ةلود نم سلا ةحئار اوت الكت لا هانت يملا هثعبل يذلا رذحلا

 | ةيحسم ةيامعلا ةلودلا تناكول هناف كلملا ةعسل ابلط ال نبدلا فلخ ايعس ىرخا نم

 | ةقيقملا يف اهنم ءزج يه ىتلا ةريغصلاو ةريبكلا لودلا كلت نيب سهدلا ءا تيقبل نددلا

 نما اذه: نعوا قالسالا ئدلا يشالت يف ابوروا ىعسو ةينيدلا ةرباغملا نكلو

 .:رمآريثكى رن انناو ٠ عالتبالاوا لالقتسالاب ةلودلا كلام نم ًاريثك رخا يذلا
 ورا اهنومربو ةيلعلا ةلودلا نومذ» ابرووا مسي مهلباوق بتكنح نيذلا نيلفغملا

 "1 ونا: لودلا مظعا اهملا ولالا اهومنصناولو ماكسملا ةوسقو ةرادالا ءوسو رصبتلا

 ةدحاو ةلود اهنال يناودعلا ابو روارايت اهلا سصنب ةطق' يف اهناف ةميزع اهاوقاو اًرصبت

 اوما عيجج اهتيباعر تحلو اكيرصا لود ريغ ةيعسم ةلود ةرشع ينام نيب ةيمالسا

 مهلئاع نم ىلا ابوروا لاجر نم ةلصاوتم نتفلاو تاغللا ن سنك نا ناحل

 اهدودح ىلع ةلظفاحلا مساياهلتحم ةيللق ىةفلاط لود لكو انج مهنم برق وا اهدا

 لوحتلاو لقتل ةلبسا 5 ككسلا دوجو مدعو اهضارا عاسنا 5 اهند ةياقو وا



201/ 

 ىتح يقرشلا قيرط يف بصنت خافنو كارشا هذه امئاو سئانكلا روضحو ةدابعلا نع

 0 :فقرشلا نا اءوروأ تاراثو + اور وال ين عقو دقو الا ةوطخ وطخم ال

 اص يف نوعس الو كولملا دباكم نوكردي الو: لودلا دصاتم نولي الو مهتلفغ نم

 00 يسارك نوظفحب الو مهماغل فرش نوفرعيالو مهيد د ىلع نوظفاح الو مهد

 متنكول | مل لوق يهو ءاثت فيك مهم ا ةركمهذخما مهناطوا عايض مهعبم الو

 ا متم ام
 هتراجتو هتيلامو هترادا حالصال ابوروا لخادتل ةجاح يف قرشلا نا ابوروا تلاق

 اوطبرو اهل الباقم امسق هلعج ىلع ابروأ لاجر عمججاو ةبوروألا ميلاعتلاب هممأ بدبهنو

 لودلا نب دومعم قافتا ىلع ةعطقلا دعب ةعطقلاو ءزلا دعب ءزملا مم ىلع مهمزع

 لكبلاو ةراخا دل اوكلمو ىنفالا يولت هيف لوخدلا يف اوولت مث كل اذهو يل اذه

 ةعادلاو كلف قرش طخ :- وا لصنتق باوب ةناهاوا ةلود قح سم ىوعدب هضعبو

 يبوروالا نم متوفوخو ماهوالاب مهم بولق او الم هءالتعو قرشلا كولم لاء

 روجاملاو ريسلاو لاريمالاو لارنملاو زيكرملاو تنوكلاو نورابلاو دروللا مسأب مهوبهراو

 او التماف اهقرح لعردق ل ةكلملا ىلق هنكمي كلم دودوالا ذا ماي يح

 مهعمئاقو يف اهب مهنولماعي يتلا ةلماعملا ببس كلذو ناوهو لذ بون اوسبلو افوخلو اينو

 كاملاو نطولا مهب عفتني نيذلا ءاهينلاو ءاهجولا نم ًاريثكأو رطضا دقو نيبوروالا عم

 هلخادت يف يبوروالل دب ىوقا اوناكف ةلماعملا كلت نم اب ادا ريغلاب ءامحالا ىلا

 موف اوثعب و لامعالا ىلع مهون مو ةساملا ىلع مهاجر اوبر ولف ٠ مهكلام ىلع هناليتساو

 راششا ىلع مودعاسو مهدادعتسا بسح مهقرو مهقومح ىلع ةظفاحلاب ةيمخلا حور

 ةينيدلا دئاقملا مولعو ةيلقملا دسافملا نم مهوناصو تايبدالاب مبوب ذهو ةراحتلاو ةعانصلا

 امب ةفراع ةينلا ةيفاص ةجدللا ةقداص ةينطو دارجب موهنو ةيلملا رباعشلا ىلع مودوعو

 ابورواسلاسدو مدالب يف لودلا تاّشاسمو مهلبا خراوت لع موفقوأو مهعفش و مهمدقل

جول ةيقرشلا ةيلصملا مساب ابوروا نومدخم نيذلا ءارجالاو نتفلا لاجر نم مثوردحو
 اود

 كولم حبصاف مهاياعر قوقح اوردهاو مهكلام اولمها كلر لاجر ياو الاجر مهماما



21 

 تيحاو رينلا نم اهترتشا تالآب تناعتسا اهنف تالا ال ينلا كلاملا نم اريثك نا نولع

 | ريغلا عونصم لوخد تعنمو اهعناص جاورل اهءارش اهلها ىلع تتحو ةينطولا اهتعانص

 ” اق ى يرشلا ءاق توديزر تاهتلا هذبي ممحلا مهفرصب مهف اهلها ةورثل ًاظفح

 ظ لطعي اعونطم نودحي الف الوؤرا اد ةعاسل اناديم قرشلا كرو هيلا ايليخا قرفا

 | ليخدلا اذه عادخم نورتغي لوقملا ءافعضو ٠ روبتف مهتعانص نع ًاضرعم الو مهلع

 طونقلاو سأيلا يف مهعوقول لامعالا نم لم نوكرحت الف نيصلخلا نم هنا نونظيو
 انلمف ملعفل انلثم متتكول لوقو مهدعاش نم بحعتت ابوروا لاجرو تايرتنفلاب

 ةيجمحلا ىلع ءاق منأبا قالخاب 2 ةيقرشلا كتاداع دنع ككوقو كا انور وا تملاق

 ”نارانل حقو ةنرلا قءانوواستلا ةندملا انناكرح يف انتاراجع رم دب الف شحوتلاو

 ' نويعرشلا لمف' ناوبكلاو وبللا ةراد فلشنواو ءابزلاو :انإلا تحابأو صاقملاو تاراخْاو

 ىلع نولفنملاو ءايبغالا بكتاو فرشلاو دحلاو كاملاو نيدلا عايض نم كلذ ءارو امج

 تاو اال ىلا ارلومتو مهدات تدسفو مهلومع تفعضو مهقالخا تءاسف روجلا

 | يبنجالل ةضرع اهلعجو شحتلل ةلآ ةينطولا مهذاختاب راعلاو مرحلا باكتراب مثالا اوبكتراف
 رادلاو طيغلا عابف راهتلا ىلا قيرف 00 داوقلا ةبنر يف مهف ابيلع مهتريغ مدعب

 ضرتق نسسارملا ىلع فطع لمتلاو اهنم هتقرسن وا اهاضر , تجوز ىلح عيبل رطضاو

 راصو ةناكم افرول نكس كاملاو مسلاو لمعلا تافلتمو يهالملا يف فرصيو

 تلصاو يمهالملاو روما ىلع تويقرشلا كلام اكو اليس لع ناك نا كن ادا

 ناهز ةورثلا لوح يهالملا بابراو تاسموملا مهيلا لحتراو رجلا ةزئاعلاا دارا

 اس عالو :نيرخ ال حئاضفلاو تابقلا هذه نوسبلتملا عصا ىتح نيدلا حور

 ىلع مح ىو قرشلا نم اهدصاقمم ىلا اهطوصوو اهمار ا ذيفتتل لئاسو ابوروا مهتذختاو

 ناك ول ذا ةضحلا ةيناويلا ىلا عوجرلاو شحوتلا الا يه امو ةيندملا مساب مهلمع ىلع ةرباثملا

 تدعو ابوروا هتشاح امل ةيندملا :رم نيدلاو لّمعلا تادسفمو يهالملا يف ساهننالا

 ةذمالتلا عنمو تاركسلل ةديدشلا نيناوتلا تمضو الو ونجم ًالهاج ًايجمه هبكتر

 نق دعاتتلاو هللا ءاعش نامرحو قونسفلاو رمح مذ خف ةديدملا لكاستلا امك" الي الم



6516 ( 

 ةاراجم هيلع هبجواو هسفن هب فلك ام ناسحا يف قيرف لك ذخأو ةيسايسلاو ةيعارزلاو

 ' اولذتشاف هدصق اودصق نم هريغ ةقباسمو لمعلا وأ اعلا يف هريظن ةارابمو ثلملا يف هراج
 نبدلا يتوق ىلع نيلومم مهدالب نم اوجرخو مثدالب يف دصقلا وغلب دقو ٠ هب لغتشا امم
 نيرجتمو نيحناس ةيقرشلا راطقالا اولخدف ةعانصلاو لعلاروت ىلع نيرئاس كاللاو

 نيدايم يف قباستت تزرب ددملا ةريثكلا مدئارجو نيبلغتمو نيبقارم اهونطوتساو

 ةرشان رابخالل ةلقان تحضصاف ةئب زم تارابعو ةلوطم تالاّعمو ةركتبم عيضاومب ءاشنالا

 ةينم ممالل ةدشرم ممثلل ةطشنم دصاقملا ىلع ةثاح 'ىدابلل ةديؤم مولمال ةلعم بادالل

 مخاتملا ةسكامم واراخلا ةيثو نع ةلفتلاو . لساكتلاو طيماشتلا نما ةرديع لييلاعالا

 ام ىلا مالا دارفا ةيعاد كولملا ريسل ةظفاح لمعلاو لضفألا لاجرل ةخرؤم لئاضفلل ةرشان

 ةويقم مب |ظعل ةلتاخ مهلاجر راكفاب ةبعال نييقرشلل ةعداخ نيدلا ديبأتو دالبلا ريخ هيف
 برلاناب مهنيب ةيدانم ةعارزو ةراجنو ةعانصو ءامثاو ةشيعمو ريسو نيد نم هيلعمه امل

 نمل دج الو هنع هذخأت امبالا ممالل ةايح ال لئاضفلا عجرو ملا عبنمو عيرشتلا لح

 ديقتب و هندابعب دبعتبو هناساب ماكتب مل نمل فرش الو هيف لعتب نم لضف الو هيلا مي م
 نايعلل اهروبظ دعب ناهربل جاتحم ال يتلا اهتايئزج نايبل جاتحت تايلكه ذه ٠ هتداع

 هجاح يف راو سابللاو ثاثالا 5 نونسحت ال يتوكل نوتحوتلا 1 ابوروا تلاق

 لادا :رم تنكمت اذيو ةراحلا تادهاملا دس الاهيلا نراست 0١
 أم ىلع ترجو نويقرشلا هعنصي ناكام تتاماف اهلا ةورثلا لوحتل قرشلا يف اهعونصم

 لوطانالاو مجملاو نيصلاو دنملا يف عنصي ايف اهريغو ةيدنهلا قرشلا ةعانص نم هنم دب ال

 ءارجأ نويقرشلاف هدالب عونصم قفنبو عابب م يبوروالا دب ىلع عاببو قمن امنا هريغو

 اموق اوديؤيو امتورث اومظعبو ابوروا ةراجن اوجوريل نوعنصيو نودصحبو نوعرزب
 ابوروا ماما مهناكك ملا يف محل ةبغر الو دوجولا يف حل ظح الف ةيلاملا تاداربالا ةيكلملا
 اهتارمو ةعانصلا نعادعب مهداز امو اهلها ةاراجم نع مهدعاقتل اهتمدخ قلخ سنج
 مهنومجوبو فعضلاب مهنومريو ممحلا نوطشي ءاحصن مهنا نومي ءارسأ ءالخؤا هوجو

 مهو تاالالاو تادعملا رذمتل كلذ رذعت ممورغب و ةعاتصلل مهدالب حالص مدع

0 
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 ا لعو لسصاخ نم 177 تاياوزا يفاوبكو يو بذل هيلا ل

 ديما ينابملا هل تبنبو ماهو مهلبد | نم مذارش 9 ماقو موبدبمو موانع هب ىتتعاو

 ١ اخ ةريخألا هيروصي نااللا هدح دقو ناعالاو ءالصفلاو ءارمألا عماجم تراصو

 قيرفلا نينسحلا نرم ناكف نيرقلا ت 0 نم مهنمو هنسحا نم مهم نييقرشلا
 ىدنفادمحا نسما هعمو يزاجح همالس حشلا ىهاملا ديلا نمنّوكملا يترشلا (قوملا)

 تايقرت تانك ثالث مهمتي نيف ةرشلا نمةعاججو يناس الا ىدنفا نيسح نّقتملاو لدعلاوب|

 0 ا ا لا نعل ءردم قيزرالا اذه نمآرب *يع ناسحالا نم نيت
 كرابم اشاب يلعواتليضف واتفوطع مهتمدّقم يفو ءارمالا نم ريثك دبش دقو قرشلا حرف

 مهن قرف دوجو مدعو ليثقل مماسحال هريغ نم هربوالا يف سيشتلاب ىلوا مما

 ةباورلا عئاقول ةيبصع ةيحبرا مهتورضح نم تار دقو نيس وروالا نم هنا نم نيبو

 ثحنف لصالا دهاش نم رات ليثقلاب نورتأتي و نزملا دنع نونزحمو حرفلا دنع نوحرفيف

 بادآلاريثكتو سوفتلا ةعقتم هيفام فلخ ًايعس مييلع لابقالا ىلع رصم ءانبا

 يب انأمف ممم انلثم 2 0

 رامعتسالا هيلع اهلمح ًالمف تلمف الكنيبقرشلا عامسا ىلع اهددرت ينلا ابوروأ ةلك يه
 ارا تاع ةيكلللاو ةيكدلا نيتوقلا نيب تملاتلا تكحا دقو ىتدلا راشتنالا وأ يللا

 00 كال لنا ىلا د وروا فل لك تفاضا دقو دلع نسر ةياقاوفا د
 دشأ ةرابع وأ يعبسملا نيدلا يماحو اذكر وطاربما وأ كلم هتابطاخم يف لوقيف نيل

 لاجر دبؤيف نيدلاو ةسايسلا يامز ىلع ضباقلا هنا 0 هذه نم سوفنلا يف 0

 مهيف ثب ام نيدلا لاجر دعءاسو هعايناو كالملا دات : مزاول نم هنو رب ام ديفَس ةسايسلا

 هيلا ضوف اف لك دحاو قسن ىلع نيشام ةوَقلا لاجر ىرنف هيلا ةوعدلاو هثب ىلع ةريئلا ||

 فرش ةدايزو كلملاو نيدلا ةايح اهيف يتلا مهفئاظو نع نيع مل دقرت الو ةم مل رتفن ال

 وهلا ىلا يلع ةبابلا لاعر و كولملا هدصق ام اوكردا مهنوكل ممالاو - مالا |

 ةيراجلاو ةيعانصلاو ةيلعلاو ةينيدلا تايمألا اودّممف تاردحنلا يف ليسلا عافدنا مهعم
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 ْ . مارملابو هفللب زب زع رصم قيفوت ٠ ماظن هلكرطقلاو ٠ ديعس يوب دخلا موب ظ تانبلا

 . يلاعملا دجع ضاير ٠ ساوح هل راص لدعلاف ٠ الاج يديز رصمأي
 . مامت نساحلا قلت ٠ يمهفو تفر رظنا ٠ ساسالا عيدب ىجنا

 ايم لا ءالسلا باي رخفلاو ٠ ىلع ياس ردقلاو

 . ماتخلا نسح براي ٠ يدانت تحضا سانلاف ٠ ءاركلا ركل ل

 م هيلع مدقتو ريمالا ىلا رظند برعاي انب ايه ردب

 مالا راكفا عيس ونو بيذهللا يف موقب عيدب نف رئابتلاب ىمسملا عا ئاقولاو لاوحالا ليثمت

 د ص هتدمالت ماما تو 6 0 ةيدالا تالتلاو ةزرال تي 0

 ىلع ةلاهملا يعاود يلاوتل نكلو نراثملاب الا 0 لالاح تنكاف دس
 ظ مهحارفأ يف نيكينغم موذخلا ءاردزالا نيعن نفلا اذه بابرا ىلا اورظن ةيقرشلا ممالا

 , ديدملاو لابخلا يف ةرخسلل سانلا مدخاو ماكهلا لاوحا لثع رصم يف ةبار نبا ناكف
 عرازلا 7 0 بضغب رخا 32 00 ىلع لجلا 7

 | مدخلا و بسارابل مر 0 را عر

 كلذكو هملع كمن قاف تع ةن كلا تناك كلو كلذ ريغو 0 اا اوأرف كيل ١املاو

 طحو نالدخو رفظ نم لئابعلا نيب ىرح امو مهعئاقو لثع نال كا برعلا صويلخ

 سلدنالا ين مل مهطلاخم دنع برملا نع نوبوروالا هذخا ميدق نف وهف ٠ لاحئراو

 بدبهتللا ُْى عشو ا يتلا ةريبشلا عئاقولا ليثك لع هوس و هوده مهنكلو ماشلاو

 | هسلجع روضح نم ىننالا تست الف ةماعلا تاداالاب لخت أن لك نم هورهطو بدلا

 | نف نسحا هوريص ىتحأرب رحضو امقت هب اولاز امو عيضاوملا كلت نم ريمالا فني الو



 ودب

 كك
 ةلزا ءاهتلا 0ع عاسا |

 أسا اذا نكلو ىأنا لق نع امو
 ةغالب يف ةوس ليل امو

 ةكع ندح يف دحلا رون ناك اذا

 العلا بلط يف سمنلا ر يسم رورغ

 حال للكل مالا نع ياا
 ل

 دار دع نامل ذه ناو

 ىتف ىلع لاجرلا ىغ تيضر ناو

 ىرولااه دس عر يا ايف تاذء ناو

 قفانم بحب نا ليفك ياو

 ركاشو لضف بر اتيم معي

 هدج خزرب قودنص ىتفلا يعسف

 ةزعل هأحر تراد دجام اذا

 قطنمو لضف ءرملا ايازمم لجا
 هؤاش مزعلا كرداام ىلع ظفاخ

 مدقل نيمرا ءاس لحما اذا

 امو نامزلا يرجي لهم ىلع

 اندالب انأسا ىتح ىوملا انبكر
 ابفكأ نيب رابخالا انبلقت

 اوين يبقا نأ يل نري نكلو

 انزمي اهف يمسلل ميه
 ةاناةحايسلا لها تكتم

 ريمالا رك ذ ىلع رتغ تانان انه

 0117 1 ءاسرأل يلا
 رويع دو يرادا بيبح

 7133 نإ .ليجب نك ذو

 ريصيو هكا هيف نايسف
 اريجا نيلفاتلا |[ ىءاياماو

 ريبخ لاجرلا قالخاب ميلع
 رودب بورغلا دعب هل تءارب

 ريغص ديصملاف يتامالا 2

 ووش ةنع رشلا ديرص ناف

 ريق حيححللا دغولا ىلع زمي
 ريس زاحللا ضرا نع راس اذا

 ووقكو 2 ايح ريو

 روذن ماقملا اذ يف انثلا بسكو

 رول هيلع بطق هتمهف

 رورغ تافصلا 1 اهدعبو

 ريك كنم عاض ريغص لكف
 نينا نسما نورت لضورف

 ريدق هيف فطللاب انلماس

 رومت يو مايالا انب ترادف
 ريت دون امع انبي مو

 روح مولعلا يف لاجر مهفف

 ريت حالصلاراكفال داوج

 ريما ماتلا اذ "ين انةيفوتف
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 مدنلا تنا اهلمجو نحت تيعوا" الف
 كاقوو كظفحو كاف هللا ضضفال ردب

 ترغ ةنبانلا
 هغبأن ١ كيبل برملا

 5-5 5 يف علل ا يذل دوس وب وال ىتلاةيهافرلاو

 هغبن اي ةرابعلا هذه ريشل نم ىلاو ىنعت نم ردن
 ' انماسجا يف فراعملا حور ثعابو انسؤر يفزعلا رعش تبنم ىنعا ةغانلا

 تدعس دلو دوءسلا ةعلاطب اثمعو دوجولا همس ل يذلا انريما

 هممسا ملام تعمسو هراملام تيارف هيدي نيب لوثماو هيلع دوفولاب

 نسحاو ل اضشو مناف هتالج نم ع اهمدشلا ةديصق تاجئراف

 ةتلباتم رحم قاعم ىلقو ءاصتلا سايس نق تفشل مركتو

 اوصاف لالزلا ءاملا ىلا نارظلا نم هتادرا ف فارطا ملل قوش يسفنو

 داشنالا نسحن هحدمب ؟ ةلعلا ةرضحلاب هندثنااما اوعمساو ناذآلا

 ف ةينباب ةةبيضهشةنعس ةشمسا ا

 عيدبلا لت هعسابو

 ندممو برملا عاش كتاف ناهرلا ةبلس'قايسو نامزلا ة لإ س١ 2220

 ريش ءاضملا قاض اذا ناو يش لا ا ةغبذلا ظ

 ريك داللا باق هن ,"- ان دوش سوفنلاو يرجو لوصل ْ ٠

 ريسع هيجنر ريس لكف ١(نلاط هاذا ) فاذا ظ

 ريسا لوا يف يظحو رازب لثؤم دب يملا يف يلو ريسا
 9 سا 0000

 ريصق حبملا لِي يفو ليوط هولع دنع“ دجلا ليثا ىابو |

 رهس قافولل يافص ديف  ارلالازاعز) ]2 ا
| 

3- 
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 كاف هللا ضضشال تاه

 ميكملا بالا يذل اهبرضي لاثمالاو ردب اب
 1 0 دل دو ريخ 3 هدوب ليال 8

 ميركلا هفرس لو همح كرا فرعاو

 مولي وا دمحم فوس امون فيضلا نا ملعاو
 ميمذ وأ ةبانبلا دومم تاينتبم سانلاو

 00000 6 ىلإ لع
 : ميظعلا 0 اميقد روع نا

 ميدقلا يول دقو 1 نيدلا لثم نيتلاو

 ج0 هع رلخاو هلعأ عرصي يئبلاو
 ميلا كطقو ال ةحلا كلا رك دلو ْ

 مدعلا مدعلل هابل انغلل مركي ءرم او

 ميئالا و01 كو ىلا لوطا ةرتنن دك

 ميس ام ةلالكللو فقوتملا يف لخ ءرملاو

 ميجر ضرغ اهيرو نونلأ وه نم لخب ام

 مشه ا دمه اي اودمح هماما نورقلا ىريو

 ظ م لو قدي نوي الق ايندلا برخمو

 ميث امم وا سرعلا هنم مثدس عما لك

 : *أ| 01

 ظ مخ ال ةقيقْلا يدلو اهسارض لميال نم

 . مّوسلا حرملا ابعيطسي ال برملا نرأب معاو
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 ءامزلا فخ فق راثنإو» هل وكتن نإ 21 ا
 ماهغلا لد يبرلا يقساو امدلاب يدوح نرععاب

 مارضلا يف يديزو يبق يقرح ينزح ران اب
 مايملا ادر ينوب ا/' يتبكحن اب ينرسح ا

 مالسلا انلزاتم للعف العلا اوفرع نو دل هعفاف ظ

 ردباب صاع ظ

 ماع اي كيبل رد
الصا قرثدت ىف مبطسو شو مارك ىلع تررع لحنرم أناو يلا صأع

 ح

 فارما نم غلبم ىك كدالب يف نيغلاب مثاراو ةيمحو ةمهب نؤشلا

 مدالو محب هنم طلتخم رف ابك نشحاوقلا دنع تلزطا ف

 مومم عدجل هنم اقئالع تّصلع ةيرطبقلا رورز ناك

 ممل مل ناتثأ نك موش" و للا ا
 مكحبرت مل الظلا كيللا رت 7 ملا ا ا

 هلملف ءارعشلا ةزب يف ادفاو ىرا يناف لوقت ايف ًاقداص ماع اب كنظا

 وه نإ

 انيح دصّق لبقم وه اه

 ردب اي

 برعلا ظعاو اب كيبل
 لمحاوةمصف انايبا ينمذفخ قالخالا مراكم ىلا جاتحم نارمعلا هامع اي

 ةميصن اهنا اه
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 هالاجراو

 مدقيو رامدلاب ينأب ىهدلاو مده اهعوبر رايدلل ام

 منيضلاو امنرقو دايلا نبا ابلهأو روصقلاو لزانمل نبا
 اومزهمم ملادساتسم هشدج يف معصم ىدب اذا نيذلا نبا

 اوكحتو ىرولا لكىلع اواعف مهشاج ةوق اوزغ نيذلا نب
 مينالا اهالع نم مهلا تندف العلا ىلا دايجلا اودرطىلوالا نبا

 مني ال اهب ةاف مجراو دثتاف ماعلا تريغ ىهد !ب
 رايدلا نبا

 دعد اب أم ثنا يبا ص أه

 1 كك سو رالل ردو عاوشلا دهو ملاعملا كنمريغ يذل | ام

 0 ًاارغ الا كيف معسا الف باذلا امرصو قاوحرلا

 يودي ابذو عصب
 مرضت ةشاشحلا ران هب بطخ مهسالا هيقتت امم هاوا

 مرتو بيجت له يدانا ينا هادف دوجولاو يسلا ميرا

 مصعتبسا هب نمو لاجرلا نيا- يبرلاو حبلا دارملا نبا

 اومدقو راوللا وح هل اوفرع مهباج رخات اذا نيذلا نبا
 00 وودبلا سار لع اوراط ةلم لثا اذا" نيذلا نا

 000 ويشار نيا باعذلا .. يتمخ تنامز اب كيه تلش
 مرحلا ىلوت دقف ماثللا يعدو اكحبلا يف ينبدعاس بوق يما

 مانلا ينفج نم تللسو ماثللا تكد كع3- لب

 ماركلا ابليس تناك  يتلاب ىعجو تبرضو

 مانالا نيع يتَت ال اجا يف تحض: نم

 مايخلا لوح ينزعا ف 5ر1 كلاس املاعأا

 مامه مهف ام موَقلا»و اجلا محي نم دعد اب

 ةنسنيسمل 0-



 2 ا/2

 .لرقا نا
 يح ول ابتقك كللع م 7 3 كيلع نرتايلو

 مهأ

 عرفا نم ىلا م < 8
 أ

 ايسان تنكو نءلظلا يترك ذ يبيف ىبتسي رحلا 'ىها عا ”ىهعا
 تقرا ينا يراح ضمها

 اساور كاشنلا لكل

 ب ٍ 1 0 كشف

 مييلع 0 ءىدص امان

 ةهيح 3 أوو رسم 2-8

 3 0 3 نابخي 1

 يش ا 0 رع

 ارطاشم ين يرهد ينماقو

"1 

 يراسلا ليلجلا ءابنلا ءىس نم

 رابطالا ف
 راوكالاب دشن ىملا اللا

 راجع كلو لروما

 ةاوع ءاسنلا وجر

 راقب هوجولا ىلط

 رابع هجو اننوسل 1

 راح الاب نجوا 5--

 راظنلل :رزرب نيح مويلاف

 رابخالا تيط لئامثلا فع

 يرطش يف داع هرطش ىضقتنا الف

 يرجي ةهاغ .ىلا انك ذا كتمبس تتلو يلدا اا ١

 يرحن لع يعومد تضافدههتدنك | للك تمصاذ ينك هب 00

 ادملا ل عرفظو تان اذ تتكذقو

 صماع يا
 ىلس اي كيبل
 انرابد نبا

 ولما اهم تا يتلا يه اه

)80 

 يرفظالو يبا نوشخمال تضصاو

 هكهههاس شلال || # | #/ | |آآ###########آ#آ#ث#ث#ث#ث |” |



 ردب

 ىتلزاا وبا
 مي وبأ

 رك ا

 نطولا
 ردن

 «(ه1)

 زييزعلا نطولا اهمأ
 بح يجرو رمعبل نطولا كتتايحو ائب ريس
 هلاح ملصب و هرم هللا

 لحو ينطواب كيلا الفاق اسأبلاو ةدشلا دعب امنص نم كيلا تينأ يف

 : برعلا ةزره ينتذخأ دقو ينكس اص يا رسال 2
 دلجلاو ةوقلا لاجر ىلهأ حدتماو دلبلا كاد مذا

 1 كا هلا ضف ال عمسا تاه

 5 و ينم ىوه توعش الو ىلا نما ءاعما تنا'ادحال

 0 سالب كول ا 00 هس
 مرطضت راثلا الا نهاقس الف ةيداغ بوص 20 1

 مضه هب نايتفو رصم وج يف ةدراب ميرا ىمت سا

 ردباب احابص مع

 مننا لئالجب كيلع هللا من

 لالطالا ىلع كفوقو مف

 لالطاال ينطو اذه :

 حابرلا اهيلعورذت يفانا الا ىراام

 روصقو توب هده كنوبع كتناخ

 روبقلا نياف روصق هذه تناكنا

 اهريغ ام يردا تسلو ليوط اهب يدهع

 كيلع يدوفو لبق دشنت تنك ذامو

 راثالا هذه حدتماو نِهلا ءاعنص مذا تنك

 انثلاو حدملا ال انرلاو بدنلاب ةقيّمح يه
 لوّش و ءىها ءىها 0

٠ 
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 عدخ الام أو يدصق ترظنف ارنا ةمانملا ىف كيلا تفك ل دحالا ءاقتد ة ترظنف



 ىتلزلا وبا
 مومتد وبا

 ىتلزاا وبا
 موحد وبأ

 ىنلزاا ونا
 مومتد وأ

 ىتزلا وبا
 مومتد وبأ

 ىئلزاا وبا

 مومتد وبا

 ىنلزاا وبا
 مومن وبإ

 ىئلزأ

 مومتد ونا
 ىئلزلا وبا

 موحد ونا

 ىلا ونا
 مول وبا

 ىئلزأا وبا

1 

 ىتلزا وبا ١

 6( هو )

 تجولا يد هنإ لمع نيحتارو تصرخ نيدا سيط

 هللأ لع لكشو هسردملا مهدوت دالوالا ودح

 هنيراوم دج ريخلا هيف يللاو كدب و يدنا بشاي ريخ
 نيحارو مهدالوأ نيدخاو يللا فياش شتنم تنا

 نويع ةفج لاج همل رطاخ يف شبا لاج هللا ىلع هللا ىلع

 نيم هداوزلا مهل يدوب يجب يللاو

 يريملا ةسردم نيحار لود هنإ هداوز

 نينمولك ايو

 0 ا لوطي انب ر لجاراي انيدنفا دنع نم

 مد ْي مهيديو سولف

 نسحمو لداع كلم اجن اد بيط هللاو

 2 3 دح احام دحاو د سلو 3 7 :ادح احام دجاو| لداع

 نور و هرمك لوطي همر 0

 لطب لكلا املام يد هبعل هموكلإ ا هل لاما

 هب نيناحرفو هل يعدتب اهلك س انلا نرجا

 مجاب نيييطو ريخ لهأ ميلك هابو يللا تاربكتلاالاو هوه ناكناوهأ
 نبرخر هأبو هلا تاركلاو

 مالج' انيلع نم اولطس يباثلاو 2 لكيلا فاش شننم يجب

 هللا اشم اب ضفاح لضفتب تنا هللاو ىئلزلاوب ان ح نم ىا

 تعجر اهدالب تتاف تناك يلا سانلا فوش هب

 هبوخاب برع لود
 ني>الفو برع تح سانلا تنكان 07

 نينم نيباح فوشن امل ربصا



 مومك 9 وأ

 ىتلزلا وبا
 مومتد وبأ

 ىتلزلا وبا
 موحد ونأ

 ىتلزلا وبا
 مومح دونا

 ىتلزلا وبا

 موعد وبا

 ىتزلا وا

 مومحد وا

 ىنلزلا وبا
 مم وبا

 قلزلا وبا
 مومتد وبأ

 ىنلزلا د

 مومد وبا

 ىتلزلا وبا

 مومد وبا

 ىتلزلا وبا
 موحد وأ

 ىتلزلا وبا

 2609ه: )

 قلزلاوب اي هللا

 نيطلا مان اي كلام

 يد دل يا حوللاو ارب فرعي ةفيلا دج ىلا سجرج امل انعملا

 هر داعم ولالا فر كام كحول

 يدنج يجن هتما نمناكس انلا يز ناكول لعل م

 هدارملا يف هبولهللا يبز نكل حيحص روجا ملل

 يازا طخللا كنفب فرعي روجأ مادام وه املام هبارملا

 محشاي يشفرعبام طخلا ليبج نم اه

 ف اولعي سرادملا اما هبااجن بيطو

 طورظم يثو هبصملا باسحو يومن ْ

 هلك اد فرعي ردلل أشابلا نظا ىنلزلاو اي هللا

 ككلا ترك أد نك 7 تا

 ميحرلا نمجرلا هللا مسب يواختم يثنكي هلع نيمو

 هرغص نم سرادملا يف هولع الا هلو يواخم

 كر الع يد راسل هرج اجا
 ترم ايندلا تناك سرادملا الول وه مياد اي هللا

 مهسار 0 يللا هيوطلا لفجو محار يللا ةمجر لج لإ

 ريجي هللا هيل

 هساورلا الا شانصقان ينعي ماهبلا يز انوءلط

 شانولع الو ممدم يف سرادم يثن 'ناك ينم

 سولفلاب ىدو ىدام سرادم راما عدل

 هيهاد نينم نيلعم وبيج اوناكو
 يقرارم رن مار ىئلزلا وباي اجي كليو انا يندخم يللا هيهادلا نم

 كالو لص ا طوخ ايف

 تاف تاف ىللا انلجام كنيغ فلتب راوع هنإ |



 ترع

 ىتلزلا وبا
 نيسح جاملا

 تزرع

 ىتزاوا
 نيسح جاحلا

 ىنازااوبا
 ناس جاحلا

 ىنازااوبا

 العلا وبا

 العلا وا

 نادح جاحلا

 العلا وأ

6015 ( 

 ظ هن. ز يللا هءالغلا اما نبدّمعملاو هربتعملا هوجولل هيوخ أي هد مالغلا

 1 هرجا ريغ نم يلداش مولباب

 ظ يازا ترونت لوقعلا فياش
 ظ فرانم هلك نطولاو الا زيف نمر حتا للا 0 ١

 ظ فقاششاماب ةشلو ذل
 ظ هسردملا ينجرف انب ىلاعت

 ظ هبإ لوقي حمار هدياج يللا فوشن املربصا
 ! ناعدج اب نينم ةسردملا ىلع

 ظ انيخا اي هسردم ىهنا

 ' ان لسع دل ردكلا سلاسل
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 هوضو باش ام دعب لصملا ادص تبش ام دعب اهف اراث تنا

 ظ باتكل
 ظ راغصلا دالوالا لود ينم عفتلا عطجما انا لبها ايانأ شوماد

 ظ نيم هسردملا ىلع كأد ىللاو

 اناو الجلاب هلكادو هنيف محن باكلاو هنيف 8 فنرصلا يا
 ظ هلام لك ايو' في رصلا هيف يت ينا شدبم

 ظ هلملاوبا ملعماي
 نيسح جباحأي عماس

 ظ الا رس فرع يللا حالفلا فياش

 | انيروم شوم هراعلا تتاكوه تاف يبا هدايزب انم هلل اي كل تلاام

 ظ ملا ء*يضلا
 يلع مرتي ملطي يبا ىبروالا د

 للاي انيب هلل اي عشاي كدي أملا



 الملا وبا
 نا جاحلا

 العلا وبا

 ناب جاحلا

 العلا ونا

 نيب جاحلا

 العلا وبا

 نيسح جاحلا

 العلا ونا

 نياتح جالا

 العلا وبا

 نيسح جاحلا

 العلا وا

 نيسح جاحلا

 العلا وبا

 ندع جاحلا

 العلا وبا

 احلا
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 ريخب تنأ ام نيسح جاحاي هبإ ربخ
 اد ا يكلاوا تانك كسامريغصلا لفطلا قوشن هلعلا وبا لعم اي

 اهلكس انلا هنا الاو ايندلا يف شانحم هبات يشام انم ضعبلاو باتك

 هلفغ يف انحاو تبشا

 نامزلا تئولا يد الا كمدأتا انندلااقل فراع تنم قت ةضكس
 0 سانلا كل و ا

 ريبكلا مح لاو هباغلا الا شانلم ب انحاو

 تقظ هيبرت انور ىللا انلها ىلع احلا

 8 انيف شيام توولا يدو

 هننز راج اوءلطي الاو هيدالوا ير االا ايام

 صعب نم لهجا انلكو نيف مهر

 اف اهلك هعنصلا تاجاحلا نال سراضملا يف مهر

 هرابالو شانعمام نييحام انحاو هن وخاي هريبك سولف اهبلع سرادملا

 هنيز مهاجم مهييسل دالوالا يف هبإ لمع ندعو

 باوصلا نيع يهو ديلواي هجاح تركتفا انا
 نقوع امل ةيرح اي لوا
 ادار انف تايم نيراشم ايفو هيرالتكسا يقاانلا ثيح نم

 ةراخنبو دا لا اطار ىرحا نيتك ةطخلا ف ليش

 ناهي لكلا

 كنا ايو ينا طحاو هضايبلا لي دل 1 طك قا

 عضج اي هيعمجأ يف انلوخد يف هيا هئرطلا صب
 دالوا انحا اناوخا اي لوأنو مهل حورن انحا نونظح الو هئيرط الو

 مييلعام بحا مهو اندالوا انل اوبرف بيرلا اولبأتب متنأو نطو

 ديدج لخدب ياا ىلع سولف اودخاب لود عضجاي نكل ا



 ١١ه(

 تنلوخ

 ترزع

 لع مهب رخختو م لك نم هلها هيف عمتجت بابسالا يف انذخأ ىم

 ,ميمدعا يذلا مدقتلا نامزلا
 امل دامر حبصت ران تاب اندالب لها بهدم ىلع ويسم ايلا

 تكا
 بهذ رطمتال ءامسلا نافداهتجالاو يعسلاب نيرومأم انحا هيوخ اي هلو
 تامل راس نم اورضحم :املاناوخلا فرش  ظرلا ىذو ةسفدل

 اناوخااب اودبشا مادخ انا همادخ انا ريخلا لعفل دحأ ينقبس ام لبقف

 مم
 هريغ مهف كارت نيينطولا يتاوخا نا نظا تنكأم يخا ايانا

 ةسردم ناسخ وحن تضف ةموكللاو ميكولم نيد ىلع سانلاويسم اي

 امتراجت تعسناو اهتوق تداز يبسلا اذه يف تايعمجلا اهتكراش ىتف
 ا كفياعمللا  تراشاو

 هسردملا م امل هبإ متلمع متلاو

 ينزج غلبم هسفن ىلع ضرف دحاو ىو سفن 5ك انممتجا هحاح الو

 هللا تاضرم ءافتنبا ماتباالا هيف يبرأ ةسردم انحتفو
 ممم نوك | نا دبال ليج لمح هنا لاو

 امو ةلاهللا ركذتن دوعن الف قيفوتلا رصع انافاو اذا ويسم اد كل لوقاو

 ةيجمهلاو ةنوشخلا نم هيلع نحن
 فراعملا ةمش فرعت سانلا ينعي

 ىعب امو فراعملا يفالا مالك ملام تقولا يد ماوعلا ىتح يا اي رشنا

 سرادملا هنبا لسراو الا رامح الو راجي

 اهدعب رشنبال ةنوم لهما تّومب ناو دال ريبك مدقت اد
 هبا يف ممالك فوش نيياج نيشاشح نينا يدارظنا

 مياهم اني يبلا انحا سب هبيج هللاو امأ



 تزع
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 لها لهج تاشع هسفن تومي منار لج لجارلا يخا انرودعموه ام

 ميعأبط شحوو نطولا

 هل مبلل صن ماكل زوأع ناك نا هبا لم نيحبار انحاو

 فرادملا مدت الا ديرب زل هلا ةفرعللا قح فرعا انا
 ثوم ءىش هدو هرببلا نع ايسوح هلدأ فراعملا عقم اذامو

 0 خاسوالا ةلازا ِف ان دبحاو هانعواط اذا يديس أب ينع

 يدينا 00 بامصال حور

 اولعز اونوكي تقولا .يد مث وخلا فرخ 0 000

 رابنو ليل بعتو رهس يف مهطح انبر يلا انتموكح ةلاجر سب يتب
 الو مردف نيفراع انجل ال ماها ير نيراد انحاو انحالصا يف

 انشا رد

 ويسم أي مهفياظو ناش ىلع مهيعت لود

 لغش ريغ نم نيواودلا يف مدوعق ىلع نورصتقي اوناكل كاذك ناكول
 مهنا ىلع ليلد تاطرولا نم انصولخو نيناوقلا لاما يف مرهس نكلو
 راعلاو حالصالا الإ نودير.ال

 انب توف انلاح يف انحاو ملاح يف م
 يىخور ينطو ةمدخ ىلع تمزعانا ويسم اب كل لوقا

 كوفت ىللا ظما يلايل ىلع مدنت " عجرت ال فوشن هركب

 هلامل فرب نطو مدخا م نرد ءيس لع مدننا 2 هللاو اي

 يماقلا باقلا

 هدك لع كدعاس دح فياش شنم سد



 نطولا
 ترع

 نطولا
 تزع

 نطولا
 ترزع

 نطولا
 ترزع

0 

 كزذك يلاهالاو هتكتلا لهأ تناكس ك١ يف تنكألو
 امولاوحالا نع نولاسنو لينارملا يف اًورقي راهلا لوط ويسم ايلود

 اهزي زمتو مهتموكح ةوطس ةدايزو مثدالب حلاص هيف

 م نانا متاو انه مي اوت و
 يللاو فراعم يف يبلاو عئانص يف يللا تايعمج يف عبلك اينغالا كانه

 ميكولم ةوطسو مهتوطس دادزت هرورضلابف هراجم ِ

 كانه لثم انه نوكت تايعما نوك نم عناملاامو

 لك لاو ةفيظنلا مودحلاو ءارقفلا مادختسا ىلع نير صتقم اينغالا انه

 توببلاو نيمادخاو راوللاو نيخابطلاب او ركتم اوعّتَجا اذاو براشملاو

 هغرافلا تانابدملا نم ارج مهو

 حالصالل مدشرب امب كموق بطخم م ' ايروا لاوحأ تلع امل تناو

 ثيعربلا يلو تالخا يلو | ةيرا
 لسالسلا يف ملعتي نمش روي مالك ياف ديدملا يف ممدالب نم مذخأت
 هتباطخ نيلعاج سانلاو مالك بلغ يترشلا بيطخلا ناف كلذ عمو

 ديز وباو رتنع ةصق يز يلاسن
 ابعامس نع كمنمي يذلا اه ةءاطخلا مام فرعت تناو

 رضحا دعاصف نآلا نم هلا ءاثنا نكلو قح كل يد يف حيحص

 ناسنا اب كمازع تدنو هللا كظفح

 ربظم راوسنوب

 تزعويسم راوسنوب
 هلكسم ىلع كللوقا اما

 هيعمجا لخدنو ةباطخلا معسل مرت انب شيمي ام
 هنم تكلو لاثما لوقب ةليل لك بيطخلا ويسم اب الال

(09/0 



 4وضطرل

 م26 نيئشنملاو باتكلا ةّقبط الجم

 راثملا ءابطخو ريالا لاجر اهنم لامعالا ىلع ةوطسلاو لوقعلا ىلع ةطلسلا ةقبط هذه

 ةيسايسلا دئارملا ديب راكمالا ةمزا ىلع نوضباقلاو لاوحالا وخرؤمو لاومالا ظافحو

 || ةدرحلا فويسلا نودمشي ةلذر مادعاو ةليضف رشن يف مممايا توق ةينيدلاو ةيلعلاو

 ظ مهتاملكب ةرلاثلا نتفلا توكنط و ةيساملا مبامج م ةدمغملا نودرجنو ةيملسلا مهتارابع ارابع

 أ نوعمجت ةيحالصالاو ةيحدملا مهئاقر مهل لا وا مييلا كولملا نوليقتسلو ب رمل ظ

 الا نزلا ةعأو 7 صاوجلا ةذئاسا مبف نيعبصاب املوانت, ةفيحص يف ءىراقلا ماما ايندلا

 ظ معمل فرصت عي٠ مهماشناب مهراكفا يف نوفرصتن 1 ةناما احلا ٠ةيعرلاو ءالقعلاو

 0 مهنم قيرف لك دهتجا دقو ٠ مواعلا نم غرافلا لفطلا ركف يف

 دعاقتلا نم ريذحتلاو مدققتلا قرط ىلا داشرالاو ما كلم ةءاعر لع ثحلاو

 اواخش ىتح ومت مالا, بولق يف مهنبحمو ولعت مهجرد تلاز امو ٠ رئبمتلاو نواملاو
 اهفامو دئارملا نع ًالئاس الا لجرلا حبصي الف مهراكفا تاركتبمو مهنانب قرب ماعلا

 ابوروا يف لجرلا نا ىتح ةيلعلا دئاوفلاو ةيراجتلاو ةيسايسلا رابخالل انراق الا يسمي الو
 اذا مناصلاو الصف اهنم ًارقو اهحتف ةطقن يف فقو ىتف هديب ةددرملاو ةيبرعلا قوسبل

 أوءصو ىتح دلارملاب مهت تءانع تدازو ةءارق ابنم غرفب ىتح هديب ام كا 0 قريشا

 فنا ىلا اوقرب لب تقو ل ضيجارما ناك اب

 ثداوح هلك شرف ىلع 107 ًارتسو اشرف عنصت شاهّتلا نم عطق ىلع داارللا اوعبط
 يف مهتبغر ترثك دقو ٠ ٠ موسر ال مولع ابشقن ةراتس يف 0 ةيسايس مئاقوو ةيخضرات

 ةيسايس نيب ام ةدد رج م٠ أاهدحو اسنرف يف دجويف اي ترد حا كيارخلا

 لع اذاو اهتبالو يف يقابلاو ةددرج ١6٠١ سراب ةنبد.م يف أبنم ةءراجتو ةينيدو ةيلعو |

 نيئالثو ةسخ موي لكتانالعالا ةرجا نم مرت دلاره كروبوينلا ةديرج نا قرلا |

 نريئشنملا قوةح اوفرع نيذلا ءارقلا ةليضفو كانه نيررحلا ردق لع كنرف فلا

 مهب عفترت ديارلا يراخ نا قرشا ملع اذا كلذكو ٠ اودافاو ايفافتساو مهودعأسف



 كرشللا

 مهرياغ نم نوليقس مهتقفن ىلع عج ملعلا يف ملعلاو نيدلا لاجر اوشب و تايعمملا نم (
 فرصنملا ةرثك كلذ نم مهمنمي ال يضارالاو مالا نم مهنع باغ ام ن ةدتكيو اند |

 أ ةاعد ىهاظلا يف راجت مبف تايسمجلاو تاقفتلا تداز دبملا مداقت الك امزالا يلاوت الو
 رمل لامع اهؤايتعو ةككمملا لاجرو كولملا مه مهناكش نطابلا ين ةمتف |

 ميج ةييللاوةنضايزل ءاس سوس ١ ١١
 ريلتو سوفنلا بذتو عارتخالاو عاجلا لها الار نافاللسلا يفلت ١

 ىياخملاو لفلاو سدنمملاو يوايكلاو بيبطلا مهنم ٠ تايرورضلا ةعانصو ةلهجلا

 دحاو لكو هريغو يفارملاو برأا لاجر نم يربلاو يرحبلاو يناويلاو يندعملاو ينابنلاو

 هدئارق رشنو هدئاوف نييدتو هضماوغ حرشب هنف مدقت يف دهتجم هلمج ىلع بكتم مهنم

 . اهمئانصو اهفراعم مدشو اهنأش ءالعاو موكلام ةياقو الا محلل ةهجو الو ماد قابسيف مهف

 | يف توقفتو مهب اهف ةيملعلا عيضاوملا يف نوفلتخم ٠ اموق ديضعتو امتورت ميظعتو

 ظ راطقالا بوح نع مهممهدعم ال صالخاو دج ةمدخ ةمالا ةمدخو ةيسايسلا عماجملا

 | دحمو مبمولعل اهنومضي ةدراشو ميكلامت اهنوديش ةدئانل ناطوالاو لهالا ةقرافمو ةديعبلا

 ل مالا هيلع يقر يذلا سلا معف خسراتلا مل ظمحم دلاخ و مهما نيب هنوبستكي

 يذلا دضعلاو لالجلاو ةهبالا ءامس ىلا كولملا هيلع دعصت يذلا جارعملاو لامكلا تاجرد

 ' الا مل ثيدح الو يثالتلاو فعضلا ضراوع نم ةباقولاو عافدلا ىلع كلاملا ه ىوش

 عئاقولاو ثداوحلا ددعو هدئاوفو هلع لضف ركذ سلجم يف مهدحأ دعق الكمهنونف 2

 أ
 ا

 ٠
 ١

0 
 ا

 | ليوعتلاو هن لاعتشالا ىلإ نيعماسلا قوش ةيراد 300 هب تأشن ىتلا تادهاشملاو

 دجلا ىهاظمو لئاضفلا بابسا نع نيلفاغلا هبليو فراعملا نع نيدعاقتملا مم* ريثيل هيلع

 وحن مهنم ملعتي ملعم فلا ثا وحن كير يف اهنم نيلعلا ددع غلب ةقبطب كيهانو
 ٠ #٠ ما وحن مهيدبا ىلع غب دقو ةدمالتلا نم 5 * وو “١ فلؤم ا٠5ءءءو ببط ١

 ةلوادتملا ةريثكلا تونفلا يف لضفلا يوذ نم مهبصحت ال نمو ارجل ررحم ه٠. و
 مهني اهف
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 || ريثكتو ةنطلسلا ةرئاد عيسوتل نيفشتكمو نيثحاب ريغلا كلامم يف مهولسرا نم ءادن ةباجا

 ةيلودلاو ةيلاملا ةعفتملاب ةكلملا ىلع دوعب اهف مهيلع نيبلغتملا مالا مادختساب ةورثلا دراوم

 دقعلاو لكلا لاجر نآلا ميف نيلوالا مهتذتاسا اوقاف ىتح مولعلا هذمل يتلتلا اونكحا دقو |
 | 2 ءاعتلا نظن ال تابانلا لا تالصولاو تادسملا رطانع ديمبلا علل ىلإ تورط

 ظ جرايزلاو لمرلا تافارخو روفلا ماهوا ىلع دامعالاو لسكلاو

 مد ءاينغالاو راجتلا ةقبط اجه

 حابزالا قرطو باسملا ةفرعم يف ابلها دهتجا دّقف ايوروا يف دجلاو زعلا ةقبط هذه
 0 1 كوتلاو ليقاروالاو ةيدنلاو ةعارزلاو ةيعاتملا فانماللاب راجالا نإ

 ةرومتلا ندملا عيمج يف لاحلا يدرس ينك ركوب يتلغلد يف نفاس كا

 أ مهف ةراجتلا رصحم مهلا مهتورث اولوحو ريلا ةعاتس اوت مهدالب ةراجم اهلا اوثعبو ٠

 دعب مهنم تيتشلا عامتجال صروبلاب ةامسملا ةريثكلا عماجملا اوحتفو مهدالب يف ةعانصلاو
 ةبراجتلا كلاملا رابخاو راعسالا ىلع فوقولاو ةراجتلا لاوحا ةفرعمل لمعلا نم غارفلا

 ظ ” 1 53 نا يف رثؤت نا ام ةموكح عيطتسل الف مثريسو عبنلكت دحوت اذهو

 || اهف مهبلط ةباجا ىلا كلاملا اورطضا تاوقالاو دوقنلا راكتحا ىلع ةردقلا نرم ملام

 || تراصو مهم لودلا تضرتقا ىتحومت مهتراجم كلان امو مهتراجي م 2-0

 | سلاجم يف دّقعلاو لك لاجر نم اوراصو ةسايسلا فارطا ىلع كلذ» اوضبقف مل ةنيدم

 | ضورتلاب مث ةراجتلاب لوا مهدالب يحالف عم اولخادت موفرصت نسم ١ تايوكملا

 | تح الك ةعارزاو هامات قماملاف خا ل اوضح

 | مهمزاول نمو ٠ ابوروا يف مالا ةأيح رصنع اهلا ليق نا ورغ الف ةّقبطلا هذه فرصت

 || ةينيكو ابسرطو اهداوفو ةراجنلا يف ملكت ذخا الا سلجم يف مهدحا دمق ام مهنا

 | ةرذوو راجتلا ةرثكحب كلما ةوق مظعتل هعم راجنالا يف نيعماسلا بغريل اهيف حاجنلا

 ظ مها ذل لع ةرصاق مهدااوف اوامجم لو ةدافالاو يلعتلل نوثبنم مهنفيف ةذتاسا مهف مهتورث |

 | نيو سرادلا دان | يحق :ةسلملاو ةيطدلا تايعبللأ ىلا مهيدبا اودم لب ةيندبلا
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 ىلا دايقتالا يف اودحناو محلامعا يف سانلا فلتخاف مهتهجو ىلا راكفالا اولوحو ميلا

 أ قيقا يف هيئطو ةأمحو مدي تدب وه يذلا كلملا تس ظفح لع دضاعتلاو مهكولم

 31 0 ءارزولا ةقبط

 قولو ةينربل مراح كلانا مهب اهف نول“ 7 ةياتك ةيدب لاصاو 1
 ف دادعالل 000 ةيرسلا ره ىلا 7 0 افاشتكا 4 ةيلخاد 0 توحد

 م اذاف ل محلاوق 0 ةمالاب طالتخالا مهبلع لهسيل دقتعملا يف مترياغ

 0 وع ند اق 1 نم هواوي اب هعورفو نيدلا لوصا اوقفلو اودج دوصقملا مهل
 قزعو ةدحولا دادعتم يح جرملاو جرح لاو فالتخالا ةمالا نس اوعقويل مهولخادب

 نولزانمس ممارتف ةيلعلاو ةينيدلا تاكملاو ةعانصلاو ةحالملاو ةعارزلاو ةراجتلا رااود عسو و

 رع عولأسو ليلها اوقطالا ةيقير سول امس اذا ءاسسملا نار
 نم اساجم اولخد اذاو ٠ بجاولل ءاداو سوفنلل ابدج مريخ هيف امب مودعوو مهلاوحا
 ' نأش ولعو ةمالا حاجن هيف اهف لادللا متولدابو ثيدحلا يف موكراش نايعالا سلي

 | مهنم اودهتساو روما يف مورواشو مراكفا اوفشتكا ممهلاثماب اوعمجا اذاف ةكلملا

 هطلسلا ظفحت مهلع دوعي امب مهتاحرتقم يف مهوعجارو ةّياضقلا ماكحالاو ةيمويلا مئاقولا

 نولمي الو امع نوعطقنب ال سورد هذهو لابلا ةحارو ةورثلاب يلاهالا ىلعو ةواعسلاو

 ةرظان مهييعا تماد ام بامتالا نم محل ةحار الف اهف اولح ةعّش يا يف امس ردد نم

 يف دغ دسبو ماظن ثب يف ادغو دئج ميظنت يف مويلا ماد لمج يف مهف ةيغاص مهئاذاو
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  اندادجا نيبو انني دبعلا لوطل يقرشلا هدجم ءادتقا لوقت نا انيلع نعذا يبوروالا

 ءارجا ين: نآلا اه انيدتقاو ايوروا نع انذخلا اذا انيلغ بيع الو :'هيلغ اوناك ام اناينسلو

 ةيقرش كلاملا يف ةينارمتلا راودألا أش اهتذتاسا ىلع لاغتشالاو اهراكفاب لالقتسالا

 ةدارعو

 « (تانربلا) ءامالاو كولملا ةقبط

 كاملا بيرت ثيح نم ةموكحملا ةمالا روما يف رظنلا اهنأش ردقلا ةليلملا ةقبطلا هذه

 ةياقثو ةيبرح نفسلا لمحو دونملا عمجو نوصملا دييشنو تاللاآلا دادعاو تارادالاب

 مولعلا ناهامألا كلذل نولصي الو 0 اهجخاتم نيبو اهني ةيكلملا طباورلا ظفحو

 فوقولاو تاماظنلاو نيناوملاو عئارشلاو مثالا قالخاو ملاعلا ةيفارغج ةساردو رغصلا يف
 مهلع فئاظوب مايقلا مهبلع لهس مولعلا هذهبو كلولملا يعاسمو بازحالا براشم ىلع

 داهجاو دج ةفيظولا بجاو ءادال مهتاقوا ضعب نميصع ىف لالا عاش كا

 كلل ىرجالاب تكلم لاو. هتئلقم ىدحلاب كلاما ىلإ رطان ركفلا متاد مهنم كلللاف

 اهيلع فئاخ هدلو ىلا بالا ليم ةمالا ىلا لثام ءارآلا دادقساو ةرونثملا يف هلارزول

 محلامتاب نوئاق ةيكولملا تالئاعلا نم ءارعالاو ٠ ةبأذم ضرا ين ِهْفُع ىلع يعارلا فوخ

 نااار د ءارغملا نوفا ءاشغالا نو دوعيف سانلاىل نود مهاربك ر ظن نورظال

 ميلا ىهتنا اذا تح عبلمع ىلع اثحو مهمل ل اطيقنت قرقلا لها لع توف درا دلل

 ”انلالا نم اذار 0 دادعتسالاو ةبهالا نم نوكي أم نسحا ىلع متو كلما اًواج رودلا

 ىلا مزلب ام لك اوظفح دقو مهدإب نيذخألا ةمدقم يف اوناك الا. ةبقانلا دوم |رما

 الو هيجو مهلع بيغب الف قالخالاو تاداعلا نم هيلع مث امو نيموكشلا (رفرتفا ةماقلا

 ىربكةبغر مهللو ٠ نايدالاو تراسل كانو نط نسر الو ينغ الو لضاف الو ميظع

 داهتجالاو ةرباثملا ىلع اهءاضعا ثحو ابلفاحب يف روضملاب ةينيدلاو ةيلعلا'تايعجللا دسأت يف

 'بولقلا اونذج لاضحلا هذبو تايعملا تناكضرا يا يف ةطلسلاو لاملاب مهتدعاسمو



 مملامأ تذغا 2 ممدياساب ةادتقا بعاتملا تابمع ماحنتا لع هلا 6

 هرود قر كلا ذخا دقو قافمتساو قح اهولعف ا ىلا مرثم مهتدانو مهد

 اورق ةدلاجلاو ةلداجلاب هلها لاغتشاو ةرشابم ءايبنالا نع هذخال لدا املا اذه يف

 المو ةرخآلاو اينادلا يريخم ءاج هناف يمالسالا يدمحلا رودلا مايأ 0 ةليوط
 ىتح قحاللا ابمذ الو قباسلا ابيلا ىدتها ام ًاباوبأ ميلعتلل عتفو ءارم الار ءالعلاب نوكلا

 ثاحالا نم هلالع نكح يف هور ام : مهنيدب ذخالا ةيفيك هل نيريانملا فّرع

 مو راجو مهب اودتقاف ةيلمعلا مولعلاو ةيبقفلا عورفلاو هبديحوتلا دعاوقلاو ةيلوصالا

 عمجأ ( ا! تاستك هؤالع لن قول نيلفاغ اهنع اوناكو اهريغو ةيطدلا فيلاتلا ف

 قرشلا اوداق ىتح للاط لك اهولعو مالا دارفا نيب اهورشنو ةيلعلا مدارفو مداوش

 نييسملا ةذمالت مم امنا ناك رلع يب ,العلا نم نآلا نوكلا يف ام لكف مهمولعب برغلاو
 كاملا ةدحو تددعت ام دنعو ٠ هريغب ناد ناو يمالسالا نيردلل ةممن مهنم لك قنع ينو

 نش برغلا ىلع لبسف هكلامم ئزهتي ةييظعلا هنو تفعض نييلغتملا روهظب قرشلا يف
 ابسفن نع اعافد مالا نم اهلثم مدصت راطقالاو ددعلا ةريثكلا ةمالا نال اهيلع ةراغلا |

 ىلع لبس ةمطاقتم امطق تراصو تازج اذاف اهتلك عامئجاب ينارغللا اهزكرم ظفحتو

 نيعملاو دضعلا نع اهعاطقناو ةمواّملا نع اهفعضل اهملتبب نا مثالا نم اهريغ

 لاصوا قيزمتو مهلامعا يف لخادتلاو ةيقرشلا مالا ىلع بلغتلا باب ابوروال مف يذلا

 اوعدج ىتح ضعبلا مهصعب نم مرار راغباو مه ةوادعلا عاشإب يقرشلا مهلا

 فتئاردج نوصَمْس تدب لها ىلع 0 برغلا فقوو مموادع يدأب مدح فوا

 عماطملا لوح ءاوهالا تعزوتو يوَقلا فعضو ميفرلا طحا اذا ىتحارجح ارم مهناطوا
 هلها اهاملتف برغلا ىلا ةيلعلا هتوق تلوحنو ةلاهللا كرش يف قرشلا مقو ةيبنجالا

 اهكلت راكفالا اوريحو لوّقعلا اولهذا ىتح هلعب قيرف ل ا" لغشاو ميركتلاو بيحرتلاب

 رودلاو ناك لج يف تيوط ةيقرشلا راودالا نا ثيحو ٠ برذلا مدح قرشلا مظعم

 | اهلمت ال اريكذت نينقرنشلاو نيس رثلا هنالع تاّتبط نين نا ائمزأ آلا املا وفور

 | هلثمب ءادتقا هلع تابجاو انم ملاع لك يدؤيف ةيقرشلا ةيلملا ةئشنلا يمه ايحت نا ىع
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 ةلداحملاو ةضراعملا قاشم ع اوريصو رارغالاو ءالمعلا اوظعوو رارحالاو دسعلا | روصنو

 ا ُْثن نع 00 ديدجلا دوعر 0 و 0 5-8 0 0

 اونتعا الو ةضفلاو 00 عمجم نو 5 ةسدبلا ئاذلل ىلا اولام الو ةهافرا ىلا

 ظ نع عوق دهز نع ءارقف اونأمو ءارمف اوشاعو ءارمف او رهظ لب ةيعوالاو ثانالا ةرثك

 نيعماسلا ذخا مهظوظحو سوفالا بذج مهين لوقعلا ةاده ناف لاح كنْصو ةلق

 ةينيدلا ةعماجلا رصنع ريهطتو ةملكلا ديحوتو تايبصعلا نيوكت يف مداذإو مهتوعدب

 بعت يف ةميظعلا مراودأ اوضق دقو ٠ ءاوهالا جاشماو قيرفتلا طيلخ نم ةيكلملاو
 يف رظنلاب وا ةرشابم مهنع ذخالاب العلا ءايكملا روبظ ىلا مالا مهب ىهتناو ءانعو

 يف هنايح يضقي ةيلع ةهجو هل لمج قيرف لك ءاقرفا مدعي سانلا مسقناو 0

 ءانعا لذل و نك ادب رافال تكتحاو مولعلا عيضاوم تفلتخاف.اهيلا لوصولا

 نرم هيلا اولصو امب ينارمعلا لايكلا تادعم اومتا ىتح ةرظانم او لدجلاو نيلتلاو يتلتلا
 نرلا دوتع موداق نيذلا ءايبنالا مولع يف مراكفا كاكتحاب مييلا ةيناكلا.فراعلا
 تاقولخملا يئارغو تايولعلاو تايلفسلا يف رظنلا ىلا مولصوا ىتح ةيوامدلا ةسايسلاو

 بدنرتو ةيب رملاو ةيلسلا  ةضايسلا' قرط مولعو تامرتخلاو تاركتبملا ىلا مودهو |

 عيسوتو تادهاعملا دّمعو اياضَقلا لصفو ٍبئارضلا عضوو تايالولا مسفتو تارادالا

 نرطلا اذه ءالغلاو ءاكملا ناقابو.٠ اا نام كاملا مزلي ام لكو ةراجلا

 مل 00 1 رييدتلاو أل 0 0 كاولملا يلع دعا 0

 سنو مس اولذبب هريما عم 3 ةناطلما د معيضو عفر

 سرادملا نرم اورثكاف يثالتلاو طوتسلا نم اجلا كولا نيصحم يف مهئاقوا

 ْ م هلفطل ميحرلا دلاولا ةمدخ مهسفنأ مومدخو ءاببنلا ءايكذالا ابيلا اوقتناو

 ملعتم لك رظن دقو ةظحالملاو ةبقارملا تحن لمعلا ءارحص ىلا ىلعلا ةحاس نم نييلعتملا اول

 حاورا مييف.تثعبلاف تيصلا دعبو ماقملا ةعفرو لاللاو ةبمالا نم هلعم هيلعامل
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 ةقرفلا حاتفم هناف حربملا برضلاو كابإ كابإو تاوخالاو ةوخالا سوست اذكهو

 كتنكم ام ادضع هل نكف ةبكنوا ةدش يف كتوخا دحا عقو ناو ةوادعلا ةيعادو

 لاوحالا دقفتو ةداعرلاو ةطايللاو ةرايزلاو قافنالاب الها ناكنأ هتب يف هتلخاو ةصرفلا

 هدلقو كل هتلماعملرظناو هيف هدلقو كيدلاول ربك الاربل ظناف كتوخا طسوا تنك ناو

 لكمل مدقو كيوباب كذايل ربك الاب ذإف رغصالا تنك ناو - رمصاالا ةلمامم ابق

 هترفان يذلا كاخا صقمتنت الف هترضح يف بداتلا ىلع صرحاو كلب لزتي امو هديرت ام

 يف هيلع سسجتت الو كنأش حالصال ماب كرمأ اذا هصمت الو هماما اخا رفانت الو

 ةقيقحال اًرما همرح نع هيلا لّقنت الو صيفنتو ا ريقحت وا ةناهاب همر ضرعتت الو هتيب
 كل رعاب ل ناكم يف دواست الو نيالا ل هيلع عفترت الو هتاواخ يف هيلع لخدت الو هل

 كيلجر ادام هيدي نيب سلجنالو ًاشحاف ًاعفر هنرضحب كنوص مقرب الو هيف سولماب

 ريزخشو هقبقت ريذب ًافبطل نكيلف كبلغ ناف ًامسبت ككتض نكيلو ببس ريخب كمضت الو
 تنا تتكف ًادنجا يلع لخد ناو هقحو امبةح يف ابيف هدلقو كدلاول هتلماعم رظناو

 فظناو تافضلا لكاو بادالا نيسسلي نيلثتم ربك الا لدي نيي:امدخ كتوشا طل
 ناف طيشنلا مدالخا نم عرسا هجتاوح ءاضق ينو هعون نم عوطا هرمال اونوكو بايثلا

 الو تاكرملاو مالكلاو سولملاو فوقولا نم يكل هددحم امدنع اهالع عب لخد

 هلاثما نيب هماقع يرزر وا متم هصقنيام هند نيب امدح

 مد ملاعلا يف ءالعلا فئاظو جم

 فرععالو محلالا قلخ ام يلبغسلا نوكلا ناب يح ملاعلا يف مهشاظوو ءارعلا ىلا رظن نم

 نيسردملاو نيلعملا ةصاخال صوصخم ءيش يف ه م ا لك ءالعلاب ديرنو مهالا
 ا 2200 3 . كلر |

 ةعفانلا مولعلا بأبي هىوع مماف مالسلا ةالصلا مهيلع ءاس الا مهغاظوب امايق ءالعل لواو

 اودح مجعتسملا طارصلا ىلا ىسانلا هوعدد مايقلاو ماعلا نؤوش يف رظنلا مم طس امدنعو

 قلخلا ىرسحو نيللاو قفرلا مهلا سوفنلا بذج يف اودهتجاو ةدافالا قيرط يف

 ءارعفلا اوشامو ءافعضلا اوسلاجو ءاظعلا اوفطالو ءاينغالا اوني الف ةرشاعملا ليمجو

| 

6) 
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 0 هتمالسل هعامجاو ركل | 0 كيدل :

 يلع ديس أب 1 راو لغا كارلا هريبكهداقو ينعي هللا ءا 3

 رورس ديسلا حرف يف موزعم شم كداب

 نم هنأف هدك حورا نا هموزع هةئم يمزلب هد اوه يجحاص اد يخاب

 اناوخا

 0 يثتجام كتلغب |

 هبن رق هفاسم يد كانه دحملد 1 د ىقع هيا 01

 كانه دحل همه هيف نيمو هراح وحن حرفلا نيبو انيب ديس اب يازا هبيرق

 ديسأب

 ترد امل تاعاس عبرا ينوسكي اودعق كدج تايحو ديس اي هللاو انأ

 تا

 نابعت كلذ عمو ماناو اشعلا يلصا هنس نيعبرا يل ىّعب انا نينثا نينا

 نوسبكلا ابعسا لاق هجاح هيف

 ىراصنلا دالب نم نوفكلا اهمسا يد ىخي

 مههاربا ديس اي اهلع شتجرفن.ام

 هيلعرودتب باول املو هيكبزالا يف يمه

 ديس أب مدا ينب اهنا اولوقيب لود

 هد ير مالك قدصت ا يا

 ازا سانلا ىلع جتتب و ببط

 ا ب كلكلش الو 52 الو

 ومكحي لود اولاق اوملكتي ل اولاق ام يز وها نامز
 سلجم يز ملل اطب اد قوسدلا ةعسخ شفرعتم ؟ترضح ديس اي قب

لا نيب كح اهيف عطقيو يواعدلا فوشد |
 د سان



 راي

 منا
 موشملا انيلع طيعس لاق اد هءوخاي

 هنتوم ىلع فشاكمو العلا وبا للعم اي يلو نكعي
 عطنلا انيلع طيعيبو هلها انحا لاق ادالال يخ اب

 هد نطولا ىلع بعص خيش اب هللاو

 مع اب نطو عوتب انحا لحو الب نطو الب هيوخ اي هلا
 أنب توف هل هللا هلام ىللا كل لوقا

 هبهصلا صلخت ام لبق انديس اي هلل

 ظ ميهاربا ديسأي محب ابلاغ

 ديس اي نظا ام
 هبا اولمعي لود هعانملا فوشا املالعلا وبا ملعم ايانب فقا

 تفقو نيدا هيوخ اي ييط

 ريغاربا ديس انانع ان وشل
 هبوش انه تقولا مطقن دعقت وبا

 هاه تتولا اوعطق نيحار 0 انديس اناث توف

 ميهاربا ديس اي كيلايل هللا دعسا
 ىلع ديس اي هللا دعسا

 ميهاربا ديس اي لثملا يار ىلع سما هرابعلا تناك مح

 هليل تناك يد ديس اي يازا
 ةريك ةيهاذ ناك اد كدلاو 0 هللا

 تكف لك مالك هلتفشو كبح ناك هللاو كبس ان نسيفت

 لالد نيتبح هيلع لمجعا حك يوف ليمج تنك لاق دلضاب )قلم

 يلا ليم ميرللا يف يزبت بو
 كيس أب ريتك ميرملا 5 تّقاو
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 اع مالسلا

 نيسح جاملاب بحرص هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا دخن

 العلا وب معلاب بحمص أي

 ميلفش وفرعي ضعبل مهنم ىفلزا وب اي انحا انب توف
 دياو اب نيف ىلعو نينم نيسح جاحلاب بحرم
 نم يبنلا نديس ىلع لص ميللا العلا وبا للعم اب يليو لق ٠٠ لانم
 ديلو اب يتايللا ىمعا رجح ا

 "11 هي نكل ةءاضالا نم شيشح ةعمد هل تج عدد ب هتح

 اًوط تناكنكل حرابما هريمتت هدنع نم تيدش نا ناو

 هأيا شرالاب هضرب عدجم اي ماكب هدنع يسركلاو

 العلا وبا لعم أب رخار هنإ دو هعئص هجاح امنا شرالاب هّضرب

 عدج اي تيرفع هيلع نياب اد مبحرلا نمحرلا هللا مسن
 هيكتلا عوتب نم عوطقم دحاو نباب اد عدج ايال

 | هباميركلام |روتسدب معاي تنا هيا يدهيهادلا فوشن يبنلاو انب ليم

 نطولا ىو كلا لح يعاايانا

 هربع كتلاحو لدهم هدك كلامو

 يدلواب يلها يتلدم

 مييلع لؤت يللا لود كلها نيفو

 يلايللاو مايالا م6 تبهذ

 هيا ىلع يكتب و ىقب هيل طيعتب دعاقو بيط
 ءايحا ةروص يف تاوما مهماف مدعب يرو نم ىلع حوناو يبا

 ىخاي كونرو يللا لود نيمو

 كللاعماو لأ

 نيسح جاح ا

00 
: ١ 



 ىتلزلا وبا

 مومحد وبا

 ىئلزلا وبا

 مومتد وبا

 ىتلزلا وبا

 مومتد و

 ىلزلا وبا

 العلا ونا

 نطولا

020 

 مون يدان دشملاو هلصملا 0 ناسالا قَد كئ1332 دعو

 موبو هلغ نييدرا هلولبرغ لوب مويو هخرف تيم زواع ريدملا لوش ٠

 هلي هلكادو نعم نيصالب زوأع لوش موو هبااح هميهم زوأع لوب

 هءدوب اع هدو اي ىتب فوشو دإبلا خيش

 مدنع متلا لوقب يناتلاو هعاس لكانيلع ةحاسملا ةلزن يخ اي تيسنو ال

 يف ططنس رود وهتبصق كسسعو هريزج 3 فاخ را هدايز

 لاير نييامث نيعبس هل دخاي املالا انع مشكني الو .تاطيذلا

 موب دحاولا هليدب لضفب ال فيرصلا وه ىبللا هليقتلا هيهادلا انتفو ال

 تايرخ رشع موبو هزيرب نيثالث مونو لاير هرشع مواد نينا

 نيعبس كنم ينلصو هل لوم ةنسلا رخآ جيو شرف تيم موبو

 دلبلا خيش هنكشام انم دحاولا مكتنو هينج رشع كيلع لضافو شرق

 هلا باسحالاو كلّمع ب هل لوشو

 فيلو فاصفصلا سولفو رودلا ىلع تيكاتكلا ير يخ اي تافو ال

 طورظم يو هشخو هلابحو هفيطق همو هيسولا

 0 008 بطحو نالت نو كلفشلل بوطلا برص ا كنافو

 رفنو ليشلل ريما ةرجاو ريفغلاةرجاو هتايبلا اشعو ناربسلا رفنلا ةرجاو .

 ظ برخ دحاو الاو دليلا لع هنيط ير و 0 دحاوال يخ اي كلءافو

 رحجبأا يف ارفنلا اشعو 00 هءاعالاو دلبلا ىلع هنبد عزوبو
 ىللاو ديدملا ةكسلا هدخات يلااو رحبلا هلكأي يللا نيطلا يخ اي كتنافو

 روسللا يف حور

 ظ مالسلاو ديبع ائحا و ام يلع اض ليمتلا ملا الو 00

 رمعلا فصش  ىس ص

 ادهذل ا مري لمملاثدحا ذه لكلا ءذه نمد

 ظ ظ
3 

706053085 
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 9/51 قراوعو الا نوشينت مولعلا نم نوتات تمد ام ناعيا
 هماي بيتاتكو نيلعم مدنع لود مها هلبق ردانبلا يف نيدعاق يلا لق | مومحد ودا
 ميلعتلا ةدحو ىلع ًاعيمج اومن نا دب ال نطولا

 هبا كل اولوديب فوشو مثايو ملكنا مما نييج هيوردنب هعاج يدا مومتد وبا

 هرج ىللا هبا فوشنو هينان ةرمص كيلع هنوف انل انحاو

 نينع الو نيم اهلل قار انا عقم لاخ اًماد | . نيدح خلا
 هنيخا اي هبا ربخ مومحد ول
 اال كتل اياد كلا اش راع شع العلا وبا
 هبا ؟دنع فراع اناو كدالب يف ها كامل موحد وبا

 ارا حلاو ةيمصتلا لاو هدرعلا نم .ةلاح يلع سا العلا وبا
 يهاودلا الاو نافنكلا حزن الاو ةفاضنلا الاو رفنلا الاو هبنلطلا الاو

 يد هبفوشن» ىللا هراملا

 دخ كعباص ىلع دخ اندنع يللا نم يش كدنع هل كوبا مجيب هللا موممد وبا

 يرلا فيراصمو سدسلاو ةلباقملاو لاملا يف يخي نيرحرحتم كك

 ليغللاو مانغالاو ةينطولاو مياهملا دياوعو ةيصوشلاو ملصللاو موهسلاو

 هيلوخدلاو

 هفاوطلاو تادشملاو نزملاو سدنبملاو ميكملا تداع يخاي كتافوال لاا

 ادن رعلاو ةتمالختو مسقلا رظا هبوئسو هئيمدخو ربدملا هساوقو

 مامللاو زرلا ةيقنتل دالولاو نطقلل تانبلاو كلفشلل ماما عولطو

 مهبو هساوقلا ليخ ةقيلعو تارواولل سطملاو ليشلل

 هراود يف ناوسنلاو هطيغ يف ماهبلا دخاو دليلا خيش نيام ل موحد ولا

 لوقب يجبو تاجاوملا نم نيد حوريو هارو يرجن دالوالاو
 شملت هنيمادخو انغادصا يف عقر هرباد هدالواو نيحالف اب اوناه

 نئاونل ؤفستب هناوسنو انيف



 2('ه )

 يدالب يف ءالعلا برضت نا ةلاهملا نم غل
 هندا نيط هلو هنيز .حالف شم دياز ملاعلا ينمي هل هبا
 هافسا اوف دالبلا بارخ ىلع ليلد لوأ ءالعلا ةن اها

 لاهجلاو ءالعلا ةلوق كلطبيو مسقرظان دحاو كيلع طلس ام هأ

 مسقلا رظان ةوطس تراص ةجردلا هده

 زحشلو برضيب فيرصلا سوبر جرج اد ليها اي هنا مسقلا رظان

 تكسا ككسأ

 لولب بيعاتع ال لن رتل
 كشرك يف كصفريو مرتلاب كيلع نطري ساو دحاوب انقزري ابر

 نينثالا كينيع نم لهملاو لعلا علطي وهو
 هحور علطي هجنبطب هطبخ مب لاق ناو ال

 رانلاب برضي رد قب

 هخرفلا لتق نم نوها هدنع لجارلا لق اد فياه اي ها ران

 ةموكحل اوكتشت م4 ةجردلا هذهل اوريصت ىتح يسفنا ١ رتث يلع راع

 هعبب هلدتمبتب ريمأملا فيسخملا نم انل اوتمبتب يللاد اطو اي هنا ةموكح

 يرازج
 ال هناذ ربكآلا سيئر ىلا كرما متفرو ةدحاو هلك لع متنا اذا

 ةلظلا ءالؤه نم ك2 ري كش

 حار يللا ىبب 2 يلايع توفا إبلا خيش ملك لولوش موب انا يلا

 نيم ماما مادق هيلجر فصي بلق هل تل
 مدالوا اولعتو ةلاللا هذه قري كابا

 يخي نيف مهل“
 بيتاتكلا يف موملمت
 تناالا باتكلا حورب ام هللا اش نا نيملاروجا اي يم مل



 مومدوب

 ىتلزاا وبا

 ىتلزلا وبا

 ل

 مومد و
 لنا دا

 مومحد وبا

 نطولا

 مومتد وا

 نطولا

 مومتد وبأ

 نطولا

 يناواوا
 نطولا

 مومتد ودا |

 ىتلزلاا وبا
 ىئلزاا وبا

 4كرخام

 هبا كتبيصن شلق ام سب هنأ
 نيلزان دلبلا ماشمو خمر مشلاب انيلع نيلزان هقاوطلا فاش تنارام قبب

 انرسكم ريدملاو شيمركلاب انطمرشم طحلا كاحو مرصلاب انيلع
 هبا الو ديدح اش دحاولا هل تييابتلاب

 صلخمو هىزيرب مهنم بلكلل شيمرت ام قبب يخ اي كغبلي مذاب
 يشهلطرب ام حصلا هوبلطيب يللاد هيزيرب ماكي ه كنيع لوح راوع
 برغم
 11 يرما ىفاراح تضصا يلاجر نبا يذالوا نبا. لغات نا
 0 1 سل ةقوشملل رسم هذه كوه اذكع ياريم نلفت

 هبا ىلغ كوقشعب يخ ايروغ يأ

 هبلغ اد شوهتش |م خيش اي كيلع مارح

 ينغلاو ريغصلا ببني ريبكلاو اهضعب يف عطق هرياد هلها تبت امل ىقب

 هدك نيم هقشمي حار يبل ريقفلا لتقب
 مظفحب نم ينوظفحم ملاذاو مصب نم كسفنا اوهلصت مل اذا

 هدجو. اضع ىئبنو عمتجم اننا ينعي كدوصقم قب

 داختالاب الا نوح ال 35 م
 سل يبق ىلع هبلق دحاو يل تاه سانلا نم دحاو ينيدا بيظ

 نيفلتخم يلها لك ىقب هبيج
 هوبا مب دلولا هل رياغ اي هبا كلها

 يطا ةيساع 1

 هللا دابع اب لوش هعج راهم لك دابلا يقف يدام هقب نملاو تلل هنيج

 1 الو نحب دع الو

 هدعلا رودم دإبلا خيشو كك قبب قفلاوه يا
 هبلق عطب امل هيدب مب يقفلا لوب ام راهماد

 نيب "نإ كل
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 لاغتشالاو م اعلا :نم جتتي ام رادقم م اع ءارزولا كلس يف مهءاظتنا ىلا كانه ةحردلا

 يف ةمالا 2 ةميدخلاو شغلاب 50 ابلصح م متاتتلا هذهو ٠ ةماعلا ةعفنملاب

 نيئطخلا لمع بوصتن الو ايدي لئاطال يتلا ظافلالا ةمشعشد الو ريغلاىلا ملصوت قرط

 برضي ريذلل اطاوسا دئارجلا لعج الو حيبقلا نيسحتو نسما حيبقتو نيبيصملا ؟يلطخمو
 بلا هذه اولصح امئاو ةروص مهنم وه نم ناسلب هتاضرم يف مقوسيل دالبلا لها اهب

 ن.رهاظلا لاجرلا زكارم ظفحو حالصالا قرط نييبتو مكلامو مهناطوا ةمدخب ةعيفرل
 ةمالا حصنب مملاذتشاو مهباعتا ةرمثو مهلامعا ردق ةمالا فيرعتب مهنايعاو مهارعا نم
 وأ ةدئاف لقتل رينلا دئارج ةعلاطم يف يلايللا مجرهسو مهقتسملا طارصلا ىلا اهداشراو

 ةمدخلا هذه يف مهصالخاو اهنع دعبلا قيرط نيبو اهنم هموق ردح ةعيدخ ىلع فوقولا

 يه اهتهجوو هلامعاو هثدابم نسح امنا اماف بزح و اريزو ناسل ةدبرج تناكول ىتح
 يذلا اذهو دحاو.دصتملاو ةئلتخ نئاسولاف هلغاو نطولا ةمدخل ةهج لاا

 صالخالا لحمولحاو لوبقلادس مل دومدق املك اوذخا ىتح نيررح اب مهن ةمالل دك 1

 اهحاورا نوئشنملاو ماسجا ةيوابروالا مالا نا انلق نا ورغ الف

 : نواعتلا ىلع ثملا اهنم ضرفلا ةيصيخشس ةباور يهو نطولا ةباور نم ةرذش

 . ( ةيعانصلاو ةيلعلا سرادملا ءاشنال )

 مريم اننا لاما هل كنيع فل راوع لاما هنا مومتد وبا

 رش ريغ نم زهدك كلام او طوبشم كلغامد لو ىنازلا وا

 .. لس ىنلزلا وبا نيمو موحد وبا

 تل للا لا
 هبيغلا يد نيف تناك 6 وأ

 هرمخا منهج يف ىنلزلا وبا

 ريخم تنا ام رش ريغ نم هيل موحد وبا

 الو ريخم ام انيلعراب ام ىئلزلا وبا

)( 



 االلاائائائااااااءا5.:6-ا06د1 1|

 4م

 م: نيئشنملاو باتكلا ةقبط ايم

 0011 لطتو راجل لاير اننم لامالا لع ةوطسلاو لوقفلا لع ةطاسلا ةقرط هده
 ةيسايسلا دءارجلا دب راكمالا ةمزا ىلع نوضباقلاو لاوحالا وخرؤمو لاومالا ظافحو

 ظ ةدرجلا فويسلا نودمخ ةلذر مادعاو ةليضف رشل يف مهمأيا تدوضق ةينيدلاو ةيلعلاو

 مهتاملكب دراثلا نافلا تووتفظبو ةئماملا ميلمجي ةدمنملا نودرجتو ةيملسلا مهتارابع

 || نوفمجي ةيحالصالاو ةيحدملا مهّمأقرب مالا ىلا وا مييلا كولملا نوليقتسلو ةيرعسلا
 ءارزولا ةئأو ماوعلاو صاوحلا ةذتاسا مهف نيعبصاب املوانن ةفيحص يف ءىراقلا ماما ايندلا

 || للعلا فرصت عيدبلا مهتاشناب مهراكقا يف نوفرصتن. مهدنع ةناما قاخلاو ٠ ةيعرلاو ءالّقملاو
 هموق ةدحو ظفح يف مهنم قيرف لكد.ّتجا دقو ٠ مواعلا نم غرافلا لفطلا ركق يف

 دعاقتلا نم ريذحتلاو مدقتلا قرط ىلا داشرالاو هتكلمم ةباقوو هكلم ةباعر ىلع ثملاو

 اواخش ىتح وم مالا, بولق يف مهتبحتو ولعت مهتجرد تلاز امو ٠ رّمبَمتلاو نواهلاو
 اهفامو دئارملا نع ًالئاس الا لجرلا حبصي الف مهراكسفا تاركتبمو مهنانب قرب ماعلا |

 ايوروا يف لجرلا نا ىتح ةيلعلا دئاوفلاو ةيراجتلاو ةيسايسلا رابخالل انراق الا يسع الو

 اذا عناصلاو الصف اهنم ًارقو اهحنف ةطقن يف فقو ىتف هديب ةديرملاو ةيبرعلا قوسبل

 اوعضو ىتح ديار مهتيانع تدازو ةءارق ابنم غرفب ىتح هديب ام 1 ما قفرتشا

 فنا ىلا اوقرت لب تقو هيلع عيضي الف ةجاملا يضاق اهو رش ضيحارملا يف احم ابنم

 ثداوح هلكش رف ىلع ءرملا سلجتف ًارتسو اشرف منصت شائتلا نم مطق ىلع دئارملا اوعبط
 يف مهتبغر ترثكدقو ٠ موسر اال مولع اهشقت ةراتس يف رظنبو ةيسايس مئاقوو ةيخمرات

 ةيسايس نيب ام ةديرج م. اهدحو اسنرف يف دجويف ًاميظع اددع تنلب ىتح دئارملا
 مع اذاو ابتيالو يف يقابلاو ةديرج ١6١ سراب ةنبدم يف ابنم ةيراجتو ةينيدو ةيلعو

 نيثالثو ةسخ موب لكت انالعالا ةرجا نم حرت دلاره كروبوينلا ةديرج نا قرشا |[

 فنيئشنملا قوّدح اوفرع نيذلا ءارقلا ةليضفو كانه نيررحلا ردق لع كيرف فلا

 مهب عفترت دئارللا يؤرخ نا قرشلا لع اذا كلذكو ٠ اودافاو اودافت-او مهودعأسف

 - هلا يارا ا ا



 4كيرذلل

 مهرياغ نم نوارتس مهعش ىلع عمجا ماعلا يف مل اءلاو نيدلا لاجر اوشب و تايعمملا نم
 فرسنلا ةرثك كلذ نم مهعنم الا ي يضارالاو لالا نم بس ااعوز وسل نيد

 ةاعد ىهاظلا يف راجت مبف تايعمملاو تاقفتلا تداز دبعلا مداقت لكن امزالا يلاوت الو

 مذ لامع اهؤاظعو ةكلمملا لاجرو كولا 9 مهناكف نطابلا يف ة

 غطت 5

 مده ةميرطلاو ةشايرلا هالع ةقبط نجم
 ملعتو سوفتلا بيذهتو عارتخالاو عادتنالا لها اهللاجر ناف ملاعلا يف لضفلا ةقبط هذه

 ىباخلاو لقلاو سدنمملاو يوايكلاو بيبطلا مهم ٠ تايرورضلا ةعانصو ةلهجلا

 دحاو لكو هريغو يار لاو برملا لاجر نم يربلاو يرحبلاو يناويملاو يندعملاو ينابنلاو

 ١ هدءارف رشنو هدءاوف نييدتو هضماوغ حرشب هنف مدهش يف دهتجم هلمع ىلع بكتم مب

 اهمئاتصو اهفراعم مدشتو اهنأش ءالعاو مبكلامم ةباقو الا مل ةهجو الو متاد قابسيف مهف
 ' يف توقفتيو مهني اهف ةيملعلا عيضاوملا يف نوفلتخم ٠ اهموق ديضعتو اهتورث ميظعتو
 راطقالا بوج نع مهممهدعش ال صالخاو دج ةمدخ ةمالا ةمدخو ةيسايسلا عماجملا

 دجيو مهمولعل اهنومي ةدراشو ميكلامم ابنوديش ةدئافل ناطوالاو لهالا ةقرافمو ةديعبلا

 اهلل مالا هيلع يتبرت يذلا مسلا ممف خيراتلا مل ظفحب دلاخ ركذو مهما نيب هنوبستكي

 يذلا دضعلاو لالملاو ةبيالا ءامس ىلا كولملا هيلع دعصت يذلا جارعملاو لاكلا تاعرد

 الا مل ثيدح الو يشالتلاو فعضلا ضراوع نم ةباقولاو عافدلا ىلع كالا ب ى ىوق
 مئاقولاو ثداوحلا ددعو هدئاوفو هلع يلضف ركذ سلجم يف مهدحا دمق الكم

 | :لهومتلاو هب لافتشالا ىلا نيعماسلا قّوشو هيلع ترانا ه1 لا ا
 ظ دحنا ىهاظمو لئاضفلا بابسا نع نيلفاغلا هبط و فراعملا نع ندعاقتملا مم ريثيل هيلع

 وحن هنم ملي لم فلا ل وحن كيرما يفانم نيعلا دع غلب ةقيطب كاهل
 ظ فلؤم 160.60 و بيبط 1اس. 6 وحن مهمدبا ىلع غب دقو ةذدمالتلا نم ٠.٠٠ 5.0.0٠

 | ةلوادتملا ةريثكلا توننلا يف لضفلا يوذ نم مهيصحن ال نمو دار ررحم نو
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 ب ةنطلسلا ةراد عيسونل نيفشتكمو نئحاب ريثلا تام م نم ءادب ةناجا

 ةيلودلاو ةيلاملا ةعفنملاب ةكلملا ىلع دوسي ايف مهيلع نييلفتملا ممالا مادختساب ةورثلا دراوم

 1 لاو لاا لابسر نآلا ميف نيلوالا مهتذلاسا اوقاف ىتح مولملا هذمل قتتلا اوكحا دقو
 الا رظن ال تاياثلا ىلإ تالسوملاو تادمملا رظانع ديمبلا بينما ىلا تورط

 جرايزلاو لمرلا تافارخو روفملا ماهوا لع دانغالاو لسكلاو

 مد ءاينغالاو راجتلا ةمبط الجم

 || حابرالا قرطو باسحلا ةفرعم يف الها دهبجا دف ايوروا يف دجملاو زملا ةقبط هذه
 | ١ ككاو تكوتلاو كقاووألاو ما ةيعارولاو ةعاتصلا فانصالاب راجالا نم

 ١ ةر ىمعملا ندملا عيمج ُُ لاك 0 م ريثك اوحتفو مهيلخاد يف ؛ فانصالا نم م
 ظ ناس بقل اواو وا ريدلا ةعاتدم اوتيل مهدالب ةراجن اهيلا اوثعبو ْش

 دعب مهنم تيتشلا عامجال صروبلاب ةامسملا ةريثكلا عماجملا اوحتفو مهدالب يف ةعانصلاو
 || ةيراجتلا كلامملا رابخاو راعسالا ىلع فوقولاو ةراجتلا لاوحا ةفرعمل لمعلا نم غارفلا |

 مهلا لب ائبش مهتراجت يف رثؤت نا ام ةموكح عيطتست الف مثريسو مهتلكت دحوت اذهبو
 ايف مهللط ةباجا ىلا كلاملا اورطضا تاوقالاو دوقنلا ا 7

 5 كلا مث ةراجتلا 5 2. يحالف عم 00 مفي ع ني 0

 تحن ايلك ةعارزلاو ةراجتلاو لماعملاف 0 قيرطا رم 8 ةعارزلا ىلع اوْضِش ئَح

 ظ ممزاول 0 ابوروا يف مالا ةايح رصنع اهنا ليق نا ورغ الف ةقبطلا هذه فرصت
 كح اهقيرطو اهدئاوفو ةراجتلا يف ملكي ذخا الا سلجم يف مهدحا دعق ام مهما

 أ ةرفوو راجتلا ةرتكحي ةكلمملا هول متمتا همم راجتالا يف, ياسا ل اايق عال

 : مصشماذأ لع ةرصاق مداوف اواعج مو ةدافالاو مملعتلل ل لوشنم مف يف ةدئاسا مهف مهتور

 أ امولأو نا ةيملعلاو ةيئدلا تايعبلجا ىلا مهيدبا اودم لب ةيندبلا



 ملا
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 ىلا دايقتالا يف اودحناو محلامحا يف سانلا فاتخاف مهتهجو ىلا راكمالا اولوحو مهلا ٍْ
 ١

 ةقيتملا يف مهناطوا ةايحو مدجم تيب وه يذلا كلملا تيب ظفح ىلع دضامتلاو مهكولم |
 هكلم متاعد تعادت قيرطلا اذه نع كواملا نم داح نمو |

 ميا بس( هل

 دسصال|

 ٠ ءارزولا ةفبط «*

 لاغشا يف ليللا مظعمو راهلا نوضَمب اركق سانلا بمتا ةيظعلا ةّبطلا هذه لاجر

 نوثمبيو ةيمويلا اهرابخاو كلاملا نع مهن ايف نولءاسّتب ةيباتكة يدي لامعاو ةيركق
 دادعالل ءاصحاو ةيرسلا رابخالا ىلا اعلطتو مقاولأ افاشتكا ريفلا ةيلخاد ىلا ثوعبلا

 ضعب ةغبص اوريغ اعرو ةيسايسلا مدصاقم ىلا هيدؤملا لئاسولل ةفرعمو ةءركسملا

 نا هنبدب وا نيدلا يف مهلثام نا ريغلا بهذم اورهاظتب نا مثورماو ةينبدلا دارفالا '

 م - اذاف محلاعفاو محلاوقا يف مهب اومثبو ةمالاب طالتخالا مهبلع لهسيل دقتعملا يف مرياغ

 رم نيد يف ىتكلا نم هنوفلؤي اب هعورفو نيدلا لوصا اوُملو اودج دوصقملا مهل |

 قزَعو ةدحولا ددعتت ىتح جرملاو جرهلاو فالتخالا ةمالا نيب اوعقويل مهولخادب

 عامجالاو عامجالا ٠ نرمالا ظفحو دالبلا مدقب ايف رهسلا اها ةلطلا هده لعو

 نولزانتي مهارتف ةيلعلاو ةيذيدلا بتاكملاو ةعانصلاو ةحالملاو ةعارزلاو ةراجتلا راود عسوبو
 نرع مولاسو ابلها اوفطال ةيفيز ضراب اورع اذاو ءاهجولا ةرايز و ىضرملا ةدايع ىلا

 بجاولل ءاداو سوفنلل ابدج مريخ هيف اع مودعوو مهلاوحا ظ ٠ نم اسلم اولخد اذاو

 دا ولعو ةمالا حاج هيف امف لادخلا ممولدابو ثردحلا يف موكراش نايعالا سلم

 مهنم اودمتساو ثروما يف هورواشو مراكفا اوفشتكحا مهلاثماب اوعقتجا اذاف ةكلملا '

 ىلع مهوملطاو كلاملا رابخاو ةكلملا لاوحاب مهوربخا كولملا ىلا اوداع اذاف مهودماو ||

 ' ةطلسلا ظفحم مهلع دوعي امب مهتاحرتقم يف مهوعجارو ةّياضَملا ماكحالاو ةيمويلا عئاقولا

 ١ نولع اذلو اع نوعطمن ال سورد هذهو لابلا ةحارو ةورثلاب يلاهالا لعو ةوطسلاو

 ظ ةرظان مهنيعا تماد ام باسالا نوع لاخلا الف ابنف اولح ةعّش يا يف امسردت نم

 يف دغ دعو ماظن ث يف ادغو دنح ميظنم يف مويلا ماد لمج يف مهف ةيغاص مهن :اًذاو ٌّ
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 5 اندادجا نيو اننيب ديعلا لوطل قرشلا هدجن هءادتقا لوقت .نا انيلغ نعذا يبوروالا

 أ امل نا ىتح مهب تدتقاو انيمدقتم نرع تذخا دّمف لصاح وه ام ءالعلا قئاظو

 ةيقرش  كلاملا يف ةينارمتلا'زاودألا نأش اهتذناسا ىلع لاغتشالاو:. اهراكشأب لالقتشالا

 .ةسرغو

 ظ *« (تاسنربلا) ءاممالاو كولملا ةقبط ظ

 دادلل ير ثيح نم ةموكمحلا ةمالا وما يف  ناظنلا اهات: ردّقلا ةليلطلا ةبطلا هذه

 ةباّشو 0 نفسلا لمجو دونما عمو لوصخلا ديدُساو تاللألا دادعاو تارادإلاو ْ

 أ. مواعلا ناقتاب آلا كلذل نواصي الو اه.رواجحو اهبجلاتم نيبو اهني ةيكلملا طباورلا ظمفحو

 فوقولاو تاماظنلاو نيناولاو عئارشلاو مالا قالخاو ملاعلا ةيفارغج ةساردو رغصلا يف
 ميلع فئاظوب مايقلا مهيلع لهس مولعلا هذهبو كولملا يعاسمو بازحالا براشم ىلع

 داهتجاو دج ةفيظولا بجاو ءادال مهماقوا ضعب صيصخ يف سانلا ىغاصا اوكراشف

 ةكلااقم نقلا مك ىلاو هيتلّقم ىدحاب كلاملا ىلا رظان ركفلا متاد مهنم كلملاف

 ابلع ٍفئاخ هدلو ىلا بالا ليم ةمالا ىلا لئام .ءارآلا دادتساو ةروغشملا ىف ةلاززوا

 مهلامعاب نوُماق ةيكولملا تالئاعلا نم ءارمالاو ٠ ةبَأذم ضرا يف هع ىلع يعارلا فوخ

 كوروزو ءارعفلا تركو ءاشغالا نودوست نقلا لوددوتا مهاربكر ظن نورظان ْ

 ميلا ىهتنا اذا ىتح. مبلمع ىلع اثحو مهممحل أل اطيشنت ىرتلا لها لع نردد و دمملا

 الا نع اوأز ف ٠ دادعتسالاو ةبهالا نم نوكيام نسحا ىلع متو كلما اًواج رودلا

 ىلا مزلي ام لك اوظفح دقو مهمدباب نيذخألا ةمدّقم يف اوناك.الا :ةبقانلا. دوم |رما |

 الو هيجو مهع بيغب الف قالخالاو تاداعلا نم هيلع مث امو نيموكحلا اوفرعو ةمالا

 6 محو ٠ نايدالاو ا او وم نيا يتغ الو: ليطاف ألو ميلظع

 داهتجالاو ةرباثملا ىلع اماضعا ثدو ابلفاحم يف روضملاب ةيفيدلاو ةيلعلا تايعما دسأت يف

 بولقلا اوءدج لاضملا هدبمو تاجا 5 كيئاك ضوا يا يف ةطلسلاو لاملاب مهمدعأسمو

 7 5 : +: م

 يملا ب



 محلامتأ تذخأ 2 مهديأسأب ءادتقا سعاتملا تابمع ماحتتا لع م موتو هي

 رود ىرالادجا دقو قاممتساو قح اهولعف 1 ىلا مرثآم مهدانو مهيداب

 اورق ةدلاحملاو ةلداجملاب هلهأ لاغتشاو ةرشابم ءايبنالا نع هذخال ليلك م املا اذه يف |

 0 ةرخآلاو ايندلا يريخم ءاج هناف يالسألا يدمحملا رودلا م أ 0 ةليوط

 ىتح قحاللا ابمذ الو قياسلا ابيلا ىدتها ام ًاباونأ ميلعتلل تشو ءا 0 ءالعلاب نوكلا

 ثاحالا نم هنالع صسكص يف ذأ اف : مهندب دخالا ةيفيك هل نيرياغملا فّرع

 مو راجو مهب اودتقاف ةيلمعلا مولعلاو ةيبعفلا عورفلاو ةيديحوتلا دعاوقملاو ةيلوصالا

 مججا ملاعلا تارك مئالع الم دقو د نطان ابلغ نال هيدر ةيفدلا فيلاتلا يف

 قرشلا اوداق ىتح ىلاط لك اهولعو مالا دارفا نيب اهورشنو ةيلعلا مدئارفو مدئاوش

 نيإسملا ةذمالت م اهنا ناكرع ياب ٠ .ا نم إلا نول ناب لكن ديلا كفرت

 كاملا ةدحو تددت ام دنعو ٠ هريغب ناد ناو يمالسالا نيدلا ةممن مهنم لك قنع ينو

 نش برغلا ىلع لبسف هكلامم ئزوت ةيظعلا هْيوَف تفعض نيبلغتملا روهظب قرشلا يف
 ابسفن نع اعافد مالا نم اهلثم مدصت راطقالاو ددعلا ةريثكلا ةمالا نال هيلع ةراغلا

 ىلع لبس ةمطاقتم اعطق تراصو تاج اذاف اهتلك عامبجاب يناثلا اهزكرم ظفحنو

 اذهو ٠ نيعملاو دضعلا نع اهعاطقناو ةمواتملا نع اهفعضل اهملتبب نا مالا نم اهريغ

 لاصوا قيزمتو مهلامعا يف لخادنلاو ةيقرشلا مثالا ىلع ىلغتلا باب ابوروال متف يذلا

 اوعدج ىتح ضعبلا مهضعب نم هكولم رودص راغباو مهنيب ةوادعلا عاقباب يقرشلا مهعمتجم

 فتراردج نوضمنب تدب لها ىلع جرفتب ب برغلا فقوو ٍمموادع ي يدب 08 فوبا

 عماطملا لوح ءاوهالا تعزوتو يوقلا فعضو عيفرلا طحنا اذا ىتحارخ ارب مهناطوا

 هلها اهاتلتف برغلا ىلا ةيلعلا هنوف تلوحتو ةلاهلا كرش يف قرشلا عقو ةيبنجالا

 اوكلمو راكفالا اوريحو لوقملا اولهذا ىتح هلعب قيرف لك لفتشاو ميركتلاو بيحرتلاب

 رودلاو ناك لج يف تيوط ةيقرشلا راودالا نا ثيحو ٠ برثلا مدح قرشلا مظعم
 ايبامت ال اريكذت َنييقرشلاو نيب رثلا هنالع تاّتبط نين نا امرأ نآلا مولعملا وه يبرغلا

 هلثمي ءادتقا هلع تابجاو انم ملاع لك يدؤيف ةيقرشلا ةيلعلا ةئشنلا ممه ايحت نا ىسع
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 ةلداجلاو ةضراعملا قاشم ىلع اوربصو رارغالاو ءالقعلا اوظعوو رارحالاو ديبعلا اوحصنو

 مهيواعد .ثب نع بيأتلاو ديدهلا دوعر مدعفت لو بيذعتلاو بيذكتلا ملأ اولمحتو
 اودلخا اف ةحارلا مجاضم نع مهبونج تفاجم دقو مه.رصاعم يف اهرشنل اوبصتنا ين

 اونتعا الو ةضفلاو بهذلا عمج اولغتشا الو ةيندبلا ةاذللا ىلا | ايلاث كلو .ةعافرلا لآ

 نعال عروو دهز نع ءارقف اوتامو ءارّمف اوشاعو ءارقف اورهظ لب ةيعوالاو ثانالا ةرثك

 نيعمابسلا دخلنا مهظوظحو سوفللا تدع مهنه لوععلا .ةاده ناف لاح كتضو هلق

 ةيذيدلا ةعماجلا رصنع ريهطتو ةملكلا ديحوتو تايبصعلا نيوكت يف ماذلو موعد
 بمت يف ةميظعلا مثراودأ اوضق دقو ٠ ءاوهالا جاشماو قي رفتلا طيلخ نم ةيكلملاو

 يف رظنلاب وا ةرشابم مهلع ذخالاب العلاء كلا ورع ىلا لالا مهب تلاو ءانكو

 يف هنايح يضقي ةيلع ةهجو هل لعج قيرف لك ءاقرفا مدعي سانلا مسقناو مهتك
 ءالعلا لدابتو ضعبب اهضعب راكفالا تكتحاو مولعلا عيضاوم تفلتخاف .اهيلا لوصولا

 خرم هيلا اولصو امن ينارمعلا لايكلا تادعم اومتا ىتح ةرظانملاو لدملاو نيّلتلاو قلتلا

 نيدلا دوقمب موداق نيذلا ءايبنالا مولع يف مراكفا كاكتحاب مهيلا ةينآلا فراعملا
 تاقولخلا ىئارغو تايولعلاو تايلفسلا يف رظنلا ىلا مولصوا ىت> ةيوامدلا ةسايسلاو

 بيترتو ةيبرملاو ةيلسلا ةسايسلا قرط مولعو تامرتخلاو تاركتبملا ىلا مودهو
 عيسوتو تادهاعملا دقعو اياضقلا لصفو ئارضلا عضوو تايالولا مستو تارادالا

 ل لكلا اذه ءالاو ءاكملا ناقانو ٠ ٠ ملاعلا نم هيف امو كلملا مزلي ام نلكو ةرامتلا

 معولسو ذيفنتلاو ءاضملاو ريدتلاو يأرلا يف مءاكرش * مهوأعجو ىاولملا مييلع دهقعا 0

 5 انا اور انو + كرلملا مم مم :أك ةينبدأتلاو ةيسذبتلا مهمولعل مهيف نوفرصتب مثالا

 سيفو مهسوفت اولذب هريما 58 هبكراو هناطلس عم هسلجلا ثيح ىلا مبعيضو مث

 نساك 1 لم اوزتكا يثالتلاو طوقسلا نم كك لا نيس مهناقوا

 مث ريغصلا هلفطل ميحرلا دلاولا ةمدخ مهسفنأب مومدخو ءاببنلا ءايكذالا ابيلا اوقتناو

 ]ل لسا لارا دقو ةللسلا9 هيام تحن لسملا ءارعج ىلا علا ةحاس نم نيل اول
 حاورا مهيف تثعبناف تيصلا دعبو ماما ةعفرو لالملاو ةببالا نم هلعم هيلع امل
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 ةقرفلا حاتفم هناف حربملا برضلاو كابإ كابإو تاوخالاو ةوخالا سوست اذكهو أ[
 كحكم ام اذضع هل نكف ةبكتوا ةدشإ كلر ١ مقو ناو ةوادملا ةيعادو ||

2١5 ( 

 لاوحالا دقفتو ةباعرلاو ةطايللاو ةرايزلاو قافنالاب لها ناك نا هته يف هفلخاو ةصرفلا

 هدإقو كل هتلماعلرظناو هيف هدلقو كءدلاول ربك الاربل رظناف كتوخا طسوا تنك ناو

 لك هل مدقو كيوراب كذايل ربك الاب ذاف رغصالا تنك ناو ٠ رغصالا ةلماعم يف اهيف

 هترفان يذلا كاخا صقتنت الف هترضح يف بدأتلا.ىلع صرحاو كل لزْي امو هديرت ام

 يف هيلع سسجتت الو كنأش حالصال ماب كرمأ اذا هصعت الو هماما اخا رفاثت الو

 ةتيقحال اما همرح نع هيلا لّقنت الو صيفنتوا ريحت وا ةناهاب همر ضرعتت الو هتب

 كمن ناكم ين هوأست الو سلجم ين هيلع عفترت الو هتاواخ يف هيلع لخدت الو هل
 كيلجر ادام هدب نيب سلجم الو اشحاف اعفر هنرضحب كنوص مفرت الو هيف سولملاب

 ريخحثو هقبقت ريدي ًافيطل نكيلف كلغ ناف ًامسبت ككحض نكيلو ببس ريغب كمضت الو ||
 تنآ تنكف ايدج يع لخد ناو هّمحو امهّمَح يف ابيف هدلقو كدلاول هتلماعم رظناو

 فظناو تافضلا لكاو باداالا نسنحلي نيائقمرك الا يديني امدخ كتوتل كل ١
 ناف طيشنلا مداخلا نم عرسا 010 ا فو هعون نم عوطا هرعال يوكو بايثلا

 الو تاكرملاو مالكلاو سولملاو فوقولا نم 3 هددحم امدنع اوفقف اسلي عب لخد

 هلاثما نيب هماقع يرزي وا مم هصقنبام هيدب نيب اوثدح

 مد# ماعلا يف ءالعلا فئاظو انج

 فرعالو محلالا قلخ ام ىلفسلا نوكلا ناب مَ ماعلا يف مهشاظوو ءالعلا ىلا رظن نم

 نيسردملاو نيلعملا ةصاخال صوصخم "يش يف هب عفت مع يذ لك ءالعلاب ديربو مالا

 ةعفانلا مولعلا باب ةحتف مهماف مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنالا مهشاظوب ًامايق ءالعلا لواو

 اودج ميقتسملا طارصلا ىلا سانلا ةوعدب مايقلاو ملاعلا نش يف رظنلا مهب طيب امدنعو

 قلخلا ءرسحو نيللاو قفرلاب مهلا سوفنلا بدج يف اودهجاو ةدافإلا قي رط يف َ

 ءارقفلا اوشامو ءافعضلا اوسلاجو ءايظعلا اوفطالو ءاينغالا اوني الف ةرشاعملا ليمجو [| '

)( 



 د11 نكات طاف ةاراشلاو ديلقتلاب ءوسلا نهعابط ىلا تاراحلا اتق ة 1 0 ا
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 ف هلكر شلا لب ايف ريخ ال اهيف ءايحال نف ةلزاه ةرتهتسمل الو كتيب يف لوخدلاب ةبر

 0 سو بكردس لش قس يع لك تال تيا الضام
 يفرودبو هتيب كرت ميظع نم 5 ةيلئاعلا تويبلاو لاومالا يودب رتنت الو هلهاو هسفن

 ينغ كو هشاعمو هتريغ يف الابز يواسي ال ىهاظلا يف ةربش يذ نم كو اياثبلا تويب
 ."رريلع برض نمم نييقرشلا رشاعم انءاسنو هريغ نع الضف ماعطلاب هسفن ىلع نضب |

 نكي مل اذاف ىلاعت هللا ءاش نا ءانبالا ةلماعم يف هارتس كنتم رت تدسفو باجحلا |

 امواكش 00 ابقالخا داسفي راعلا كيلع تبلج ام مايقلل اوفكجوزلا |
 هياعردقن اع ابعتمو ابلجو اهزابج يف كيدلاو دعاس مث | 0000 الاب كتتردكو |

 ةربملاو ةرايزلاب اجو ز تيد يف اهيلع ددرتو ةماتلا ةيصولاو ةظعوملاو ةعصنلا امل صلخاو
 نم ةعونمم اهناف اهزاون يف ادضع ان نكو امل ةتلماعم ءونب نم هفيخنو ةتيعوف اهمظعتل
 نيل و يف ناو 01 : ايل اعز رف الذ م ةنرعسو لاجل ةطلاخ

 ريكشلا ددشي الف ها ل سم 007 ل

 هلعو رسدخو هلمع لمع نع لاثمالا هل برضاو هظعو ةواخ ىف كماما هرضحمتسا لب هيلع

 ددشو انكي وبا عم هل كلمالكل مجاف عجري مل ناف لامعالا نم هيأ اهف ةيعرشلا ماكحالا ظ

 هلصو كءادا يف كاراج ول هيلع ءانثلاو لبق هيلع ناك ام حدب ايفدراو هرفنث ال ةدش هيلع

 هعم كيمراكم ىلع هبنتو هاهنأ هما هيلع طلسو هيلع كتب وءص هيسنتو كنم هلجخ ةربع

 هم مالكلا لعجاف عجري مل ناف كرم اوا عابتاو كتع أطا ىلع هضحم نا كيبا ىلا ف

 هيلع ءانثلا نم رثكصاو هلاكو هبدا يف مرذصاب لثمو زابكلاو واصلا كارخل نك

 مالكلا يف هرحمتاو اهلثه ىلا جرالخلا ركف لوحت ةربم رغصالاربو هحدم يف بانطالاو

 كلا عجري و لجحلاو ءايحلا مدي هنف روثرو ةينا هيف كرت ىتح سولملا يف هبناجو

 انك انو هلع نل1اا اذ مقلع هل ككاو هيئيع ني دل كاذ ذا الاخ اقطقيم
 ا واع دارا اجل دن زب كلاي هدعو ًاساو ارب هررومتمام هلا ةلو أت

1 



 كقول

 / ةيوخالا ةلصولا كرتب برخم تيبلا كاذك هماكحا كرتب قرفتن ةمالاو نوناقلا عايضب

 / قح يف هيلع ريست نوناق ىلا جاتحم تناو ةيناسنالاو ةميرشلا ماكحا كرتب ددبتت ةلئاعلاو

 أ كتوخا ريك نوكت نا اماولخم ال هيلع سيمت اجذومتا كل صخنق كتاوخاو كتوخا

 هب ذهتو رتصالا ةيبرت يف بالا ماقم يف تنكربكالا تنك اف مرغصا وا مهطسوا وا

 *ةيعفو ٍتالاككلاو نساحلا ىلا هيدهو لئاذرلاو تاركحالا نع هدرو هتاكرح ة-قارمو

 ا لاقت الف اهتايضتقمو ةونبلا يف ممل ةكراشملا ىوعد نم كسفن ملخم نا كياع

 ةدحاو ادب اناك دم كددلاو ىلع اناكترا ةيبرتلا يف هلممت الو كارتشالا ىوعدد سما ىلع

 | نإ صف اهبتايح ىهاظم لعابب نايس ةاث ادياهش ترس كد و
 ١ تابدؤملا لذ او نييدؤملا :.سحا مهل تتلو كنوخا ةيبرت يف امهعم كدقت فرصت

 | غلبم اوغلس ىتح ارابكو اراغص مماعرتو نسل قرط فطلأو عئانصلا نسحا محل راتختو

 مورحملا ربتو نابضغلا يضريو نيك علا حلصن محيا دلاولاك مهني تناو ءاسنلاو لاجرلا

 مهلع اببقر تنك بسك يوذ اوواص اذاف ضيزملا نومتو فيعضلا لومتو مدعملا دعاستو

 | مهمرح ىلع محل اريفخ تنك تال ز ىو او راكع اذاف مهنم ذاشلل ابدؤم مهماظنل اظفاح

 ' اذفنم مهيواعدرما يف ايضاق مبشاعم سما يف ارظان مهتنب ةلاح ادبعتم مهب لهال ايلعم

 | نيلو نسح قلخم الا مراكملا هذهل لصت الو مهتذايعل الم مهاوكشل ان مهيد يف

 ظ هلاقاب ىدتمم اماما ترص كاف را هس مظعو مست ماودو ةرابع ةسالسو عبط

 | اهداعاو ىلوالا يف كل تكس هتّتش ناو كضشاو كالق اخا تءاسا ناف ةلئاعلا نيب

 | نم هتنكمو كيلع هتأرج هبرض يف تطرفا وا بنذريشب هتبرض ناو ةيناثلا يف كيلع

 هنطاب يف دقحلا تسرمغ هنود صاب تصصتتخا ناو هيدلاو قومعو كقوّمعو ةلزعلاو ةرفنلا

 | ةرفانم ىلا نكبر روما هذهو كلاما ىلع انرتعم كلامفال ادقتنم كيلع ابيقر هتلمجو
 | نا كيلع بجيو امهترطفب هتاض رص لع صرحاو ريغصلل ليما امهناف امهءاضغاو نيدلاولا

 نييلع تالخادلا ءاسنلا دقفتتو نهتاواخ يف نملاعفا ىلع سسجتنتو كتاوخا لاوحا عت

 ةليخد أهبرغ اهتيب, يف فرش تاذ نم 5 سبلملا وا بيطلا وا ىلملا ةعاب وا تاراجلا نم

 دحا اهب لسوت ةراجوا اهيلع ةددرتم زوج اهتجرخا ةردخم ةأبخم نم مو اهفرش تعاضاو
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 11 كارا ىيللاو صالا لمجا لب كلما قوتس نس كان يف هاا كتجو دا
 كالملا لك كالملاف ةعيطم ةمداخ الا ةجوزلا نوكتالف اهنذاو مالا ما تحن ٍبينرتلاو

 ىلص دوجولا بحاص لوق لماتو ضاصاو بعل أبيمعت ةهرب ةذإب يددالا ميعنلا 2 2 1

 انو كيلا همدقا اك راقشم فرد كايمالا مادقأ تحب طا كلج ملسو هيلع هللا

 بضخت نا نم كل ريخ كما ةاضرم يف ةجوز موب لك قرافت نالو كيلع هدرسا

 املدب تدحو ةحوزلا تّقراف اذا كياف كو ةأص قدر 1 نم هلل كلما

 لع صرحا لك صرح لقاملاو اهزيغ اما كل دجال كلما ت تقراف اذا كنكلو تاجوز |

 ار اه هارط طش نف ةنكفم ناسالا اهيا كاتيش تيار اذاق هل لدي الام

 يد نيب مدقت نا كل 0 امهلماعم نم ةانمادقأ اع : مايغلل هدعسم كيدلاو فاج فا |

 عفتل نا لاحو هملع 0 انك أربظ انلوف الاو دفع اخو فزاع ذات ا

 مالغ ةبغ عر نم دش انس رط كاولم ف كتغر تسبق ةعاط وأ داتا هيلع بوّصغعم

 هيلع هللا ىل_ص ىلا ءاد تيع هند ةلك عال لاك نسا داما يف باش

 "ل اعف ال لاق كما تاكا هل لاّمف وزذلا ىلا هعم ججورخلا ِف ا باش لو ْ

 ديعولا كحدب لصفلا كيلع لطن 4 ّى كتي ُُي رمق الاون كك ذا ناقاابلا بهذا |

 وله ديخلاو 5 ءافتكأ كلذ يف ةدراولا ليواقالاو ثيداحالاو امبقوّمع ىلع بتملا

 كيلع ملاعت هللا باضغا ْف تديعس اذه امهاضرإ ىخر و اي تضعي لا هللا 0

 كتتصن دقو كنع ضار ريغ وهو كلصوب كيكو هيلا لوصولا دبر كنا يعدن ا

 تارطخ نم كاباو ينظفح هللاو نول انمالك عدوا كيف م ني قيرط كتف رعو

 تاورخلا ةفطاببو كيران

 ظ
| 
 ا

 ظ

 د6 تاوخالاو ةوخالا ةلماعم يف احم ظ
 ريسلاو اهدحا نم وا كيدلاو نم كعم اوءاج نم كداوخاو كلن وخانانانالا ان 0 :

 كرف لما قا اكفم لداملا نوناقلا عم ريسلاكتيبلا عتفو شاعملا قيرط يف مهعم

 الدجل الو كعم تقولا ال ومصر ىتح ناثبلا:لهاو: قاسلا لعش, م اهدرطت وا
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 ظ ةمداتع سانلا قحا ناف نييلمالا كئابآل ًابضنم اقناع تنك كتبسن تح ناو ةقشتشلاو

 دجتو ةيفنحلا نب دمج يلاومو يتداس ميتوخلو نعبد اباذإ انهو ضر ١ 1١
 ظ مدمل اهانكرت ناوضرلاو مالسلا مييلع هللا دبعو ركب يناو رفعجو سابعلاو رغصالا
 ظ رعاو ٠ هب مايقلا كيلع بعصيال ارصتخ اهذوعأ هتندقإب شل ا 0 ل

5-5 

 | ثيحم تنبلا جوز ةبحمو نبالا ةجوز مالا ىلع تضق ىلامت هللا ةرطف نا

 ْ ةيدهملا ناالا [اداو كح ةئتمم ةيدهم ةَتناَق تنطااغم كد نم انيق كاغال

 رذحتو اهرذعتل كل هحرشن ضماغ رس نيرمالا نيذهلو مايالا عناصتو هركلا رباصت

 دو ةحارلا هل تحن اهدلول ةيحلا ةدددش انمدق مكمالا نا وهو اها ىلع ترتب ا

 سينشي وأ ارش هيلع لت وا 01 ا ةدايزو مسملا ةضاضب و ةمصل

 قاشمو ىلعلا باعتا لمحت جوزت اذاوهو ةهاركلا دشأ همسج نهوو هفعض يف

 اني امض فعضي مث اهتاضرم يفواهلع هبستكي ام فرصو هتجوز ىلع ًايعس بسكلا
 ءالا ةءاركردقب هتبحأ هتجوز ةاضرم يف هتايح فرص اذكو ضرعيو متساو ةعضابملاب
 ' ةلبجو ةرطف ةءاركلا دشا اههركت مالاف بيلا دودي ىتح هترجصو هتلق اهنع رخأت اذاف ام

 ابسفن تمللاعولف: هتان ةيلتم هلال ا ظلم سرا هلع د ل

 | مالكلا ءادباو ةمئاصملا نم لّقعلا ىهاظم الا اهرما نم تكلم ام بداو لع لكي

 ظ ىع تنبلا جوز من ةوادعلا نارين اماشحا باهلا عم ةويصنلا ضرعم يف

 | يرجو اهل ىضرب نم يف اهتنبل جوزلا هلعفب هتجوزل اهدلو هلعفبام ناف داضتلا

  اهءاضعا هبومت امب اهبلصاويو اهبعادبو اهسناؤيو اهفطاليو اهيلع قفنيل بستكيو
 هركت نإالا ةجوزو ٠ اهتنبل اهتبحل ًاعبت هتنمع يف اهسفن كامتال يمف اه هب مودنو

 متع اهلل مال امنا ىرت يهف هلامو اهدلو يف اهفرصن نيبو اهب منام باح اهنوكل مالا

 كلذ تلع اذاف ةايح وا تومب مالا تقراف اذا الا لجرلاو تبلا نصاب دادبتسالاو

 ةقداص تناك ناو كمأ نع هلمنت ام 0 كتحوز تذكت نا كيلع بجو هنو

 | اهلاف كما نأش يف هب كرمأت امف اعطت الو تافكأيللا تمض ةلكيف تقذص نا اهناف
 ظ اهرحم وا كما ولّمتف كس ةوادعلا انكم ىتح كمابو كير كمت نا الا ديربال

 ماو ١
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 ا 1 لع هدأ لخد امو هراطوا ءاضقو ا اماق مدخلا كا ضرص اذا

 الو ابهجو يف هفرط حرس الو تبلا يف نأ ةرهاظ تناكناو طق ةواخ يف هينأ
 ظافناب الا اهبطاخ الو اهب صاخلا اهتدب يف املاعفا عبتت الو هماما تشم اذا هرظن اهعبلا
 امهونأ باغ اذاف همأ وأ هيأ ىلا نهنع ًامالكامهدحأ لقن الو مظعتلاو رابتعالاو ةمملا

 امهتيانع افرصو مهتسارحو مهتلافكو مهتئايصو هتيب لهأ ةمدخم اماق مركآلا ميركل

 نم هناكولمم دهعنو هلها ةءاعرو ا نم لاح نسحا لع اهودوع ىح هناضرم يف

 00 | لا ى اع ها ضرار نب هللا دع كم دتلو اهريغو لباق لبخ

 نو اال 0 ةيلهاج نم ةيلهاج كيف نا نيسحلا انالوم هل لاف ريبك لجر

 ةوقلا كب ام عباد اب بدأت م منير اديس لات مابا تارضح يف كمضلا

 وهوه 00 مويلا كلد يدا سح ةعاجدللا دبع رب ملمع وهف

 بدأ ل رظلاو هنع هللا ىضر نونا زارطلا نموه دا ةمالا لاك 8 0 انعو اردق .

 تدب رم 1 لخد 3 ناوضرلاو مالسلا ابيع مامالا تن موثلك ما فلا

 0ك ابال تااعف خا ةجاحم مث ةجاحم اهوبأ اهاعدتساف ةريغص يهو مامالا

 5 0 ُخ يأ ١) 0 ةريعص أناو تريدا | ر ظل ينعبط و تانقأ اذا ين قامحم

 َُك / تلاقو ابهجوب ل 9 ةيطخ ةرظل ا هوا اك 00 انتل اجلا رامخالا

 تمقنل امهالول انردو ةفنعل رمع يف نا انرصأب مايقلا نسحنال ننو ؟ل وه ام انيلع نودرت
 لاح ةظحالم يف اهدجم ىلع اهصرح لمأتف دعب اهب لخد ىتح اهرب لو تلو مث هيلع

 غلبم غلبت ل ةلفط اهناب لاجرلا ساي يف املوخد نع اهراذتعا رووا م يلا

 صماالا عاجرا نم مل وهام انيل انيلع نودرت لام اهيبال املوق ربدتو طالتخالا ميرحن

 هلة دو ةفئإ رع يف نا امل وف ف و كركفب ملعشاو هعنم وأ رمع انديس ةباجا يف اهيل

 رق فرعت هتددرل لقت لو هيلع 3 امعالوأ املوق لمات مئ امل هنافكب اهفارتعا ّق

 تنال 0001 تالاكلا انذخأ نا ورغ الورم قيماببا سا مانجا
 كرتك ذاق مبعورفو ةودنلا

 ارو 0 دي رملا 5
 مهبادا يف كابا ةاراح ىبأ اش

 ٠

 ىوعدلاب الا مييلا تبستنا نم نيبو كنيب ةلصو ال بسنلا يف ليخد كنا ملعاف



 ظ
 ظ

00 

 هرم امهب ترفاس ناو امبشاعمو امهنأش نعو امهنع لاوسلاو كتاربم لاصتاو اههنع
 املاوحأ ةبقارصو ةمدخلاب امهصخو عابتالاو مدخلا ىلع نكترت الف رخآ ىلا ناكم

 وا كي 0 كلمأ تدقو ناو الاطر الط امهماير و رضب مايقلاو امهسناؤمو

 بجي لب ضراعلا اذه كل هتمدق امم مايقلا نع كسمنمب الف كمأ ريغب كوبأ نرتقا

 لاح هيلع ناكامم رثكأ لاملا هذه ىلع امبنم هارت نم ماركا يف ديزت نا كيلع
 هيلعردقتام ضعس هتررب و هتددو اذاف هنع كدعبو هنم كروفن ةنظم يف هناف عامجالا

 ريغ تحت عقتال مالا ناف كنع هاضر معو كل هتبع تدتشاو كيلع هفطع داز

 كمأ ريغ ىلع تال بالاو كدجمو اهدجم نيثد امج هب مصتمت نا درت هو الا -

 فرشلا تاطقسمو عرشلا ةدخاؤمو تالا ةمصو نع اه متعب نا ديرب وهوالا

 ءالهجلا دِلَم الف كفرش ايرزع وا كردقل امس ا كب ا ع ب نلف

 ءايح وا توع لوالا ةقرافم دعب را نرش هنيرق فلاخ نا مهو دحأ مهقوّمع 7

 هتمدقام ىلع ديزت نا كيلع سجو رهاطلا يوبنلا تببلا لآ ةلالس نم تنك نق

 لوتبلا ءارهزلاو نينمؤملا ماما امهمدلاو عم نام ركالا ناديبعلا ناطيسللا هياع ناكام كل

 اوامهدحأ املآش وأ انذا اذإ الآ ناك الو اميندإ الالب رش ناس ا

 هندلاو عمل لك الا ىشاحت ' نسللا انالوم ناكو مالكلا مهشب ام ردشب الا امهتوص نامفرب

 امل مدقيل اهاكاؤي نيسملا انالومو اهملع اهرايتخا مقو ةمتل واس نا ةيشخ ةميركلا

 ىف اناكناف نذا ريذب امهيلع نالخدال اناكو ماظعلا نم هلصفب محللا امل *ييبيو ماعطلا

 دوجو عم ءوضولا ءام امهيلع نابصيو ا هم تارقلا أيشاحت هناي م
 ةمداخلا ترم اذاف اظْقيتسن نا لبق ناظّقيتسدو امان اذا الا نامانب الو مدخلا

 زاعالاو هايشلا ىلحو هفيظنتو تدبلا سنكو زيلناو. نحلاو نمطلا يف امهما ادعاس

 ةيجراخلا لامعالا نم نيغراف ناك اذا ًاسأر لمعلا اهاعنم امير و لدالاو ليلا فلعو

 هساجن نييراس الو سولملا يف امببال نييواسم طق سلجم يف ايور امو تيبلا نع

 اناكو هيف مالكلاب اهل نأ ل سلجم يف نيملكتم الو لجار وهو نيبكو الو قي رط يف
 اناك لب امهيدلاول ةمداخو ا امداخ ايرضي ملو اهمثد ملف امهماربتس م امهدلاو مدخ ناربتعي
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 ظ وا د اا ازاست هارب عا لش اهاذإو بشل هلع لا اس

 1 ع انماف. ىلا يف امد اذا ًاصوصخ ةرابع نينا تانلك نع انيقرصاف

 90 دو اسيمو لحب ديت :امييلع قت تنك اذاو بجوم لقاب نايضريو نابضغي

 امهمنعي كل امهتبحم طرفو كتيب لهأ نم قيض يف انك امبرف امبسبلمو امهر شمو
 ايست تح كتل نم جرخن الو ريصقتلا نم هنايرب امع رابخالاب كراكفا ريدكت نم

 كلوخد دنع كدلوو كمدخو كتيب لهأ نم ادحأ ادبن الو كل اهءاعد للطتو

 كتيب ماهم يف اهريشتستو امهفطالتو هيف اهيلاغ ثنو دم تقو امهصخو امبلبق

 كمرح دنع ائش تير دا اذاوا راو الا ىوذ نم" ناك نا كلزاو :امييلع ”ضرعو

 0 3 وا رجزوا مشد امهيلع كناسل ليطت نا ردا داس هن اهريخاف
 ال الو فا املا لق الو لاح للا كوت ل انو ايدك د اكل رك ب كلذ نإ

 اممل ىضقو ضئارفلا لجا امهمادا يف انيلع ضرف ىلاعت هللا نا ملت امرك ًالوق أممل لقو

 هانن رضام نا ملعت ةمحرلا نم لذلا حانج اممل ضفخاو ىلاعت هلوق لمات مث تاجردلا مظعاب

 كولملا ةجرد قوف امهاعج ذا يركلا ىمالا اذه بناج يف ركذبال ريمالا لثم نم كا
 امو امهناج يف لاق لذلا حانج. رومالا ءايلوأ بناج يف لقب لو ءارمالا نع ًالضف
 يوذ نم اناكناف ٠ هللاميامح ًالضف هينادب ام هقوف سيل مام يف امهنوكل الا كاذ

 اال ايو لك ان امو هيك ايف اههكرشاف داو تيل قاسم تدك
 لل 1 ا انا الو انني طر للا اذه لا كين كس

 ل اكاد قافنالا انهناكت الو شاملا روما نم كلب ءاراتخا ام اي لع ةرتالب

 لمجافرخآ تيب: يف نيلقتسم اناكناو كناذل لاجيو كسنأ سلاجنو كابحاو كناوخا

 ديزي امب اهدمو ةضيرف لكلبق هب موقت 20 حابصلا يف اممرايزو امهندوم

 اهديزت نا كيلع بجو نيمدعم اناكناف بسكلا يوذ نم ناكنا كنايرورض نع
 الف امهدحأ ضرم اذاف امهنع كدعب اهرثأتل كتبي يف اناكاذا امع ًايظعتو ًاقافناو ًاماركا
 وهو هقنب ىتح هتيلستو هتسلاؤمو هتملاعمو هيلع قاشالاو هتمدخ ىف ادري رخؤت

 ظ كالسارم عطقن الف امههدلب نم تاحنرا ناف كننع ضار وهو لحرب وا كنم رورسم
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 كتمدخ نم نالع الو كنتباغ ىلا كادوبو كربظم ظفح ام فرص يف نارصقن ال

 | كلتيرت يف امهثلثاو امهيلح اعاب امهتورث تاق اذاف كيلع فرصلا نم ناوكتد الو اريبك
 ا تانيو فرشلا توين نتس>ا ىلا اهتم لاجرلا غاب خابم تغلب اذاف كلشاعم قرظ ليبسو

 0 امهدقن 0000 نبقيلاو كيلا ن اكان امج هين

 د ةرضن تاس كيد مرير عت نو كتان

 كب 0 نهو اهفعضي الو كيعاغ ريشا كرعش ضاس اللو كدي لوح أهريغب

 أ ةورثلاو راسلا يوذ نم تشق اذاف٠ كباضعا ءاخيراو كرت ىو كمالع هل

 | دقن نم امبيطمت ام ضعي كل نارخدب اهدجن كنم ىسلاو كلا نايس

 أ امم اضم نايتس امهماف تسهل نع اهدهاش عمو كنوع دنع كيلع هنافرصنو ىلخو

 نادهعتبو همدع دنع هيف كا هنامدق تقول برشمو مظفسو 1 نم كلدبل هريس

 مست الو رذقتسم لع كنيع عقال فنا ىلع نادرحبو كمدخو كمرحو كتب

 حرش نع مالقالا تزجع ةبكتي تبكن اذاف حبقتسي ام كفنا مشب الو هركتام كنذا

 امهس وكنب اقرافو ادو افرش امهانكو اهرادك ار وصت يف راكفالا تراحو امهم لحيام

 نيمأقملا نيب ناتشو ا.بماقو تدر تدم اريك الك تاو كلتاح لوط الس كف ا

 ١ انلوق 52 خقردا انناَعَم ا هك انتو : تاع اذا نيتنمالا نس ةعماج الو

 جوا ٍِق أامماعم نأك ثسَحْو امضورف نم ضرف الو امهتادجحاو نم بجاوت موت الل

 | هلوق ف ةتءاطب امهعاط هللا نلرق دقو تغليأه ةغلاب اممل كتمدخ هيلا عفر ال

 00 فدو اناسحا نيدلاولابو هايا الا اودبعتال نا كلو ىضقو  لئاق نهزع

 ءطتسا ام هللا اوَساف هلوش اتق هل انيدابع يف ةميظعلا

 ا امهضغ اع دعبلاو امهماض مم ِق يملا اهدخو ةعاظتسالا ردع رخآلا مدقلا

 كلارعأ ١ اذاف ةيعرشلا تامز ىلا ف اللا ا |ىل ىدمتال نا نجار دملا اده حرش

 ظ كارما اذاو هنأش لج قلاحلا ة ةمصعم ىف قول ةعاطال ذأ أمبعطل الف ةمرح كابتنا

هنع امبفرص ىف فطلت ةبقاعلا "ىبس هنأ تيأرو كاندي ضتتخم اهف ماب
 علاملا امبعهفو 

)0( 

 6 نا الغ
 | تنام قا نا انيلع ناك مث

 ظ
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 كرهس نارهس اناك امهناف كلعم |خلعفو ايهعم كلعف نيب ميظعلا قرافلا دوجول امهضورف
 ةيلوفطلا ماقم ىلا رابتعالاو ةظعلا ماتم نم كيلا نالزانتيو كنكبل نانزحيو |

 مث ديررت اب كابعاديو فلأت امب كابطاخيو بح امب كايلسيو ىو اب كاسناويل .
 كحبنو كرشلاو كبرطب اع كناينش لب ةشأ الو 1 ىذالا كنَع ناطيع

 اكحاضت وا اكك تبضغ ناف تاكحضملاو تايلسملاب كناةطالب اهو كناردا نالسغو |

 تماق تضرصص اذاف ةبوعلا وا ابورشم وا الوك آم كيلا ابرقو كبضغ كنع اف رصيل
 رجانخ كانيناو مهتدكفا يف ةلزان امابس كاهوانو كلب امهمالا ضعب كلملا ناكو امهتمايق

 نم كباقو امماضعا يف ةلعتشم انارين لاح ىلا لاح نم كريغتو مبماشحا ىلع ةطلستم ١

 يف سيفتلاو سفتلا نافرسي مث كافش الا هئفطي ال رمج ىلع اهل ابياقت رخا ىلا بنج

 ةسفيعضلا ةايملا ظفح ام ألا بارشلاو ماعطلا نع ناعطقنبو كتجلاعمو كتمدخ

 سنالاو بعللاو كععضلا تايسنيو تايهتشملاو دماذللاو ةنيزلا ناكريو كفعض

 نم كرس ناك امم ايش امس ناف ىلاعت هللا ىلا عرضتلاو حونلاو ءاكبلا نامزلبو رورسلاو |

 نارين تبهنلاو امهناجتا تجاه ةيقيسوم تالا وا روبنط وا رامزك حرفلا تالا

 ١ تم مو ماد غاي نالازي آل مال كغامس دنع ليت تدك امم ارك ذو اممئازلا ”
 دل دوي ءاعءاضعا طققو انهاح ومص كاته كتص لدتتو ءافعلا قرر

 هنم صاصقلا يف ادهتجا دحا كءاسا ناف ٠ يناهنلاو حارفالا يلايل نالمعي و كاردالاو

 اداخا تعرعرت اذاف امهحور قاهزاو امهتايح دافن كلذ يف ناكولو كعم هلعف امم دشاب

 ا كلل ةزاو هكراسا لع كيدي وبنو ةئللا كلملعت ةيناسنالاا ىلإ ةيميبلا نم تشن ىف

 راقلا ةرقاس لع كايردنل عماجلاو سلاحا يف اهعم كاذخاو راضلا نم كرب ذحنو مفانلا

 عم ىرخا ىلا ةلاح نم كنالقني كلذك نالازي الو مب نساسعالاو ةيلالا لع كادر

 كل مث ىتح هب سناتو كبجع ام راضحتساو ةفاظنلاو ةمدخلا يف دابتجالاو ةبحلا طرف

 كدا بتييركلل ىايسلا ملعملاو يبدالا بذهملا ىلا بهذت كاذ ذا ةيمالا ئدابلا

 اذاف. ةموسقملا قازرالا نم اهيلع سبسملا لوصح يف اببس كتعنصو ةليضفلا ىلا ةليسو

 كالت وا ةعائصر وا ةعازز وا ةراحم نم .هاطامتت اما لع كادعاس ايلطقا تيرتنا
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 هيانكسو هناكرح ىلع انفو كرصبو كمعتو كاف تلعجو هفلخ تيشم ماق ناو |

 لإ كفرصال ١ | ظ مادقالاو ضرالا تلبق كنا ناكوتيلطأم كال

 تجرخو هتناعرو هتنانعب الا هل كقاقحتسا مدععم هناسحاوهلضف نم هتلعجو فارطالاو ١

 كل وهام كامنم ناو ميظعتلا يهتني ثيح ىلا اهب هيلعت تارابعب ًانثم اركاش ادماح '
 أ .نيدشارلا ءافلخلا نم هناب هبرطت تناو مادقالاو ضرالا تلبقو هلدع نم كلذ تام>

 هرظن نع بيغل ىتح هحدم نع كناسل رتفنال ًارقبقتم تحرخو :ناظسوملا ةعالاو |

 هلمع يف وا هيف ًاحدق ةملكب قطننال مث هريغ تاتلكلاب ككارداو كسح كيلا دوعيو .
 دعب ىلاعت هللا ريسيبو ريداقملا ىلا رومالا لكتو هعم كاقتلم ىلع لثاس كلءاسول |

 كنأش اذه ناك اذاف ىلاعتو هناخس قمل بناج نع اهب تفرصنا يتلا كلئاسو عاطقتلا

 هل لضف الو ًاروشن الو ةايح الو توم الو ًامفنالو ارض كل كلميال لجر ةلماعم يف
 ىلا مدعلا نم كلاقتلا يف ةطساو اناك نمب كلاب اف ةمدخوا ةيبرت وا داجما ين كيلع

 ةجاح ابنم. ىلا كتابح سهاظل كلهان ىناببسو كد الو نانا تدق ناد ل
 لقا امهيف تركت ول كنا تاكراجلاو تاكردلاو تالواحتلا اذن سس سل

 سبيل ةلزنم املزناو كاقع اهلمتحيال ارارسا امهتعضابم يف لمج  ىلاعت هللا نا تلعل ركف ١
 ليكشتلاو طيطختلاو رب وصتلا رس بالا ءام ين عدوأ ذا لضفلا لزانم نم ةلزنم اهقوف

 كيبأ ربظ نم كيج يف كلب فلاخو ةيهتلاو نيوكتلاوريوطتلارس مالا حر ينو
 تارمهبلا نم كعتمت ةَدَش يف اهدحأ نيردم كلم اهمحر يف كاياكتساو كتئازدص

 بساتت رخآلا ةد ند ءاتلاب عنمت ةمجر يف امييناثو هتبالصوربظلا ةدش بسانت |

 اذاف اماذغ تاصالخ نم ةصالخ ءاشحالا نيب كتيبرتو فئارتلا فطلو نطبلا ةقر

 نع تفرصناو اههيلع قافنالاو امهممدخ يف كرمع تفرصول كنا تلع اهبلحم امهتللحا
 اهنيزو ايندلا رهاظم رع امهم تيبلتو قلخلا نع تعطقتناو كفولامو كذئاذل

 نيب امهامجو اباضرم يف كلمتو اهفاطعتسا يف كلماو اههاضر يف كءاجر ترصحو '
 امهتتكساو اهل ةباقو كينفج تلعجو كمونو كتلظقبو كتانكسو كناكرح يف كينيع

 نرم اضرف تيضق الو امهنابجاو نم بجاو تقام كيتلقم لدب كرجاحم يف
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 "0 تاج نم كماو كلمأ محر يف كعضو نم كابأ نا ناسا اهب معا

 ةبلاك ابنمو ةساسلا أممو ةيعرش اوه كياع ة ةبجاو قودح كيدلاولو ابعم كتعضرأ

 ْش هفدرت مث امبماقم ةفرعم ىلا هل جردت الاثم ابيلع كل م دقو ةطببرم كلاايحع

 كتل ىانينصعلا ماقم ىلا كير كاع ءاسشسالا 1 مابجاو نم هنم دب ال امب

 يف اهلبساو ق 1 بعصا بوكر. كيلع يضقي كنايح رهظم نا مع ةيلكلاب

 كل ةرنعا لف نا ضرغنف سانلا دنع كفا هنايطتمم نمو هنار و رضو هنايضتفم 0

 00 تكلل الرب السمو هللا! ليمت  ىح هل: كاتاماسسم ىف انرظل ذاق ريم دنع ةجاج ا
 ةبجاو اهارن' يتلا لبأسولا عيمجج لمعتساو مييلا لوصولاو هعابتا فرعت يف كيعسو كدقتن |

 عوشملاو .بدالا فاكتنو باث فارطاوا باتعا وا لجرا را مهل

 ةلذلاو جايتح الاو ةيكملا تارابعن عرضتمو داش الاو ةعاطلا الا ندخل رهظلو 0

 | 017 لح افاطمتساو ءاجر مهب لازتالو ءارطالا يف ولغلاو حدملاو ءانثلا تارلكب جسم جملتو

 001 هاو كنا نسحا تببل تح اًذاف ريمالا ىلا“ لوصولا باطل ند

 نيديلاو نيمدقلا فا تعقوو نيازلا قرطم فرطلا ضاغ ل تاخدو كناذ

 اا لص م كك لع 1 نولي كلذاو كوت اع هتيح ادا اناث اك

 وا ةورتم ضرآلا لع تنك نا كيكو لعوا . ىمرك لع تنك نا: كلبلا
 هاذ ين هرهاظمو دوجولا رصحتو لغاوشلا لك نم كركفو كبلق درجت مث ةشورفم

 | |1112 رضو كللتنل ثزجواو تاولعا ىف كتوض تضخ كلاس اذاف كليلع هيفا اذ

 او 0 ٍِف 000 رك طمسو ا 2 6 0 0

 1 5-0 نع كيا ا ناو انف سو روس را

 عدبلا لهأ مالك نم تافوسم هل ت تسقلاو 6 هنءاربو كيلا انس ةناطمس

 نذل! كادوا 2 نيل الف مايقلاب تعرسا سلاج وهو كر ناو تالذاملاو



 ةنرلاإ

و رفاكو صاعو 6 6 نك وقيل يدوم
 | مص نا

 : ا
 ِى

 ا ا ع 35 4 1 52

 / ةءاتكلا تقو رئافلا ينهذو رصاقلا يركشب هتجرختسا ردقلا اذهو اهالغأو عيدبلا عاونأ

 | عاونالا ةيقب ىأ) هلقعو هركق اهاطعاو تاردككاو لغاوشلا نم لاخريبخ اهلمأت ولف

 لضف  اناف ةحافلا عاونأ جبارختسال نيسيدبلا الو نب رسفملا نم قياس ينقبسن ملو اهريغو
 3 000 نا 0 0 2 5 دايلا اذهل 06 نادمملا اذهل 5 وا - هللا

 تاع ىضم دفف اريهظ ضعبل مهّضعب 00 4 نوئايدل 9 5 اونا 1 0

 | ةتس ماع وه يذلا اذه انماع ىلا :ةضرشلا ةيدمحلا ةثعبلا نم ةنس فلاو ةنايلو ةرشع

 ءاهصملا نوروو ءاغلبلا روصع هيدب نيب تبلقت دقو ةجراتل تصنف وهو كلاؤ ةلاثلو

0. 

 6 خبات غبام اروبو هحممو ةوالطو ةوالح وه وهو اك لا ,ىقىسو ع ءاهسشلا ماياو

 | هناح يكرك دل ف محصف مصقأ الو ع لا موش

 57 ميبهاذمو مهنايدأ فالتخا ىلع هيلع نوتفاهتم مهفاوطو قلكخا قرفو ةداح ا

 ةنازتو ةيكملا تاتكو هللا رنا ري ل هيلع غيلب لكو *« دهتسل هزم مجصف

 انطرف ام هلوقت هدابع ىلع نتملا ميكحلا عدبملا رداقلا ناسف ةحاصفلا جذوماو مولعلا

 يلاوت هيلي الو روهدلا ىم اهقلخمال يتلا ىربكلا ةزجملا وه مث *يش نم باتكلا يف
 5 الا وه نا هنمارمشلا لو شلا نم وهال قدص مالكو قح يو روصعلا

 نيبم لنارقو
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 | ميقتسملا طارصلا دعب نيذلا طارص ين ليثكتلاو مهيلع بوضملا يف رفاكتلاو نيلاضلا يف
 نما يف ميتلاو ةدايزلا هذبب الا نيلاضلاو مبيلع بوضنملا قيرط نم زيت مل هناف

 ةتكنل ميحرلا نمجرلاب "يخل دارملا ريغ مهوتال نيملاعلا بر ةلمج ناف نيملاعلا بر دعب ميجا

 هظفحو هنايحاو هقزرب هب رفك نم هتمحرو ةرفغملاب بات اذا هاصع نم هتمحر يف ةغلابملا

 لك ىلع لغو ءايبنالا قيرفل عملت هناف مهيلع تمعنأ نيذلا يف بيلغتلاو مولعملا هلجأ ىلا

 يف مزابالام موواو لوألا كإإ دس كايإ و يف :ديك أتلاو هعبت نمي هلل ًايرشت نمؤم
 نونلاو واولا ىلع اهنبب لو ىلوالاك نونلاو ءايلا ىلع ةيناثلا ةلصافلا ىن هناف نيعتسنو نيدلا

 5 مييلع بوضخملا دعب نيلاضلا الو يف مذلاب مذلا ديك تو نونلاو فلالا وا
 ظ لت كلاو ىدايعلاو ررغلاو ميكملاو باسملاو ءاضَقلا ىلع قلطب نبدلا ظفل ناف نيدلا يف

| 
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 , جملاو ءاضقلا يأ ندلا موي كلام لاَمف ةيصعملاو لذلاو ءالعتسالاو مالسالاو

 , هلوق يف ةدابعلا ينو دبعن كايإ هلوق يف ديحوتلا يف همدختسا مث باسحلاو

 ناحل تاسالا و ميقتسملا طارصلا اندها هلوق يف مالسالا ينو نيعتسن كايإو

 نيلاضلا هلوق يف ربقلاو ةيصعملا فو مهيلع بوضغملا هلوق ين لذلا يفو ميهلع تما هلوق

 دحاولا ظفلا مدختساف رخ آلا ريغ ىنعمب هل كولملا نيدلا ىلا عجرب ريمض ةاج لك ينف

 دبعن كابإ ناف ( بترملارشنلاو فللاو ) رشبلا قوط يف كلذ سيلو ناعم ةعبس يف
 ناعتسال ذا ميحرلا نمر لل عجار نيمتست كاياو ترلاالا دبع ال ذا نيملاعلا تر عجار

 نيدلا موي كلامل عجار اهرخا ىلا طارصلا اندهاو ناسحالاو ةمحرلاب فصتا نم الا

 يناعم ناف (عارتخالا ةمالسو ) بذعملاو منمل مآ كلم نمم الا ةبادحلا بلطتال ذا

 ةرث هلثك سلو "يع هلق نييلذا اهاثع قياس ىلامت هللا .قبسن ل ةعدق اهناكأكو ةروبنلا

 ريؤلل قلاخ ىلاعت هنا ىلا ةراشا وهو ةيصعملاو ةعاطلا ىلع قلطي هناف نيدلا يف ( ماهبالاو )

 000١ لك رس دقو ةمدتتما يتاملا يف كرتشم هناف ًاضيأ نددلا ىف.( كارتشالاو ) ركلاو

 مسالا ركذ هناف نيدلا ىلا نيملاعلا بر هلل يف ( دارطالاو ) مادختسالا يف انمدق اكةلصاف

 ةيلتلا 1 ع رت لا وا كذب دلاو ىلادت هل ننيلو هل ةزيمنا (ةتباتسإاو سال

 ةروسلا حاتتفا ناف ( فارطالا هباشنوو ) دحأ اوفك هل نكي لو دلوب ملو دلي مل كلذ نع
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 ريغ ءارق نم ناف مهلع بوضغملا دب نيلاضلا الو :يف ميستلاو صنت الو ديزتال
 كايا 8 ضلع نسحو نيلاضلا ريغ دجال مبيلع ممريغ ا دارأو مهيلع توضْمْلا

 نيملاعلا بر هنأب ةسنن فصوو دياب 3 8 دلعل هناف نيعتسل كاباو دبعل

 قا نع دوجمتلا لظ ةلوكلا مالكلا اذه راص نيدلا موي ثاام هناو ميحرلا نمحرلا هناو

 ميحرلاو نمحرلاو بر 2 ديدعتلاو 9 مهساعتساو هل ممدابع وهو املا فرعت يلا ماوعلا

 يف هناف جامدالاو نيدلا ىلا نيملاعلا بر هلالا هناب قلل فرعت هناف فرعتلاو كلامو

 مهظفحو ةعاطلا ىلع مهتوقو دئاقعلا ىلع تابثلا مهبط جدا نيعتسن كايإو دبعن كايإ

 مطوعشو ةرخ آلا تاذغ ندا مهبلط حمدا طارصلا اندها ينو نيطايشلا تاغزن نم.

 دوصقملا ىلا لصوملا قيرطلا يف ةقيّمح هناف طارصلا يف ةراعتسالاو ناوضرلاو ةمحرلاب

 ىلا لصوب نيدلا كلذك دوصقملا ناكملا ىلا لصوب م طارصلا ناف ةهماشملا انه هتقالعو

 ااخ ميظع وجم نيلاضلا الو مهبلع بوضفملا ريغ ناف ةهازنلاو نمحرلا اضرو ةاجنل

 نم لقتنا هناف طارصلا اندهاو نيعتسن كاياو يف دارطتسالاو ةحاقولاو شمتلا ظافلا

 تريلا هلوغ' لولا لا عجر مث ةيادهلا بلاط وهو هلكأشي ام ىلا هب ةناعتسالا ىلط

 مهيلع بوضغملاو مهلع تمعن يف كابتحالاو هن اوناعتسا نيذلا م مويلع مهن ملا ناف مهيلع

 تن 0 هلع 0 ةلاللدإ 0 6-02 ءايش الا فناج ُْ يمال تلد 3 ب هنأف

 لك نم فذخ مهتمرك مهلع تبضغ نم ريغ 06 سا
 ناتفوطعم نيتامجا ناف نيعتسن كايإو دبعن كابإ يف قسنلا ع نسحو رخآلا 8 هني م

 كايإ هلوق ناف نيدلا ةلباتم يف نيعتسش عيهستلا يف نيكرلاو اب_.هتسم ًاجالتم ًافطع

 ةاعدت لم الو ةمأق 8 ةرفأن ريغ املحم يف َة ةرمتسم ةلصاف هدعل تءاخ نيعتسنل ديهك دبعل

 ريغ هلوش ةروسلا متحول هناف نيلاضلا يف لائبالاو اهلبق ة ىحلاب قلعت هل سلام

 ودل رفاكلا يف ءانثتسالا مي نيلاَضلاب ىتاف امان مدلك ناكل مييلع بوضغملا

 رو نمؤم اما 2 2 اهرخأ ىلا 0 تددلأ 3 0 : مدلل
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 أ نايبلا نسحو اهماقم اهريغ موشنال اهناذكن م ةلكلكناف ظفللاو ظفنللا فالّساو نايب
 دبعت كايا يف بلطملا ةعارب و 'يث هيلع لكشد الو ىنعملا ةفرعم يف فقوت. ال عماسلا ناف

 5 هب أوليعتسلو هودبعب ا ممم بللط هءافصت هقالل افرح نا دعل هنأف نيمتسن كابو

 يفريسفتلاو طارصو طارصلاو نيعتسن كاياو دبعن كايا يف ديدرتلاو هنم ةءادحلا اوبلطي و

 نحل نيلاعلا تر ىف باتل ميقتسملا طارصلل ريسفت هناف اهرخآ ىلا نيذلا طارص
 ظافتالا نمتاريشك ناف نيلاضلاو مهيلع بوضغلا يف - كك نذل موب كلام ميحزا

 نيلاضلاو مهيلع بوضخملا يف عاستالاو اههنم دوصقملا ىنمملا ىدؤيال نكلو اعماقم موق

 ناف بيدأتلاو بيذبتلاو ىتش ناعمو لاوقا ىلع اهريسفت يف اوعسوت ريسفتلا ءالع ناف
 نيذلا يف عابتتسالاو ريخأتلاو يدقتلاو وشما نم ةيلاخ ةحتنم ةيذهم ةروسلا تايأ عينج
 نيعتسنو نيملاعلا يف ةلثاملاو نيلاضلاالو مهلع بوضغملا ريغ عبتتسملا مهيلع تملا

 نابسانب ةماقتسالاو طارصلا ناف ميقتسملا طارصلا اندها يف ريظنلا ةاعارمو ميقتسملاو

 متنلاب معنا ميحرلاو ةميظعلا معنلاب مهنملا نمحرلا ناف ميحرلا نمجرلا يف يلدتلاو ةبادهلا

 هناف نيلاضلاو مهياع بوضفملا ريغ يف يترتلاو رغصالا ىلا وكلا نس ا ا

 لالا فر ىف للكلاب هقاملاو :يزطعا رصحو دشالا ىلا ةءاونلا ىق.ديدعلا نم' قرت

 0001 هيا اك ىف اجألاو عارالا ظنا
 دبع امبر هنا نظ نيدلا موي كلامو نيملاغلا بر ممم اذا ماسلا نافذ فانصاو عاونا
 2 انرللا ترصصاف اهرخآ ىلا دبعت كابا لاتف ةءادملا هتم'ثلط وا هب نيتنا وا درع
 نم مهعابناو ءايبنالا ىلا ريشي هناف مهيلع تملا نيذلا يف ناونعلاو تايلكلاب نيقار

 ةروسلا يف تبأ هناف فذحلاو نيملاعلا بر دعب ةروسلا ةيقب يف حاضيالاو قلللا ني

 نيذلا ناف ديلوتلا»و فورحلا نيب نمز خظ ث ش ج فاهم فذحو معلا فور>
 نيقدصلاو نييبنلا نم مييلع هلل ملأ نيذلا عم كئوأف ىلاعت هلوق نم دلوملاكمهيلع تمننأ

 دلوب نا ديلوتلا ةقيقح نال ديلوتلاك انلق امنا اًميفر كئلوا نسحو نيملاصلاو ءادبشلاو
 نم دلوب ىتح هلئامي نم كانه الو "يش مدقلا لبق سيلو ريغلا مالك نم ىنعم ناسنالا

 ابناعمل ةيواسم اهظافلا 0 16 ةاواسملاو ضعن نمهضعب داوتب ىلاعت همالكف همالك
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 لاتسالا "ىف تافتلالاو دييقتلا ىلا قالطالا نم انلقتنا ةيصيصختلا كلياب اتنرق ام نكلو ظ

 ةاوملا دنع يف هريغ هكراشد ال ذا نيملاعلا بر يف صاصتخالاو باطخلا ىلا ةبيغلا نم
 نتما هناف نانتفالاو نيدلا موي كلامو نيملاعلا بر هنوكيو هدجو عتاب دنلا ى. رئكأو

 ٍُق مهحلاو نيددلا موي كل امب هماقتلاو هبضغ نم مردح مث ميحرلا نمجرلا هناب دابعلا ىلع

 اهتحن ةلصاف لك ناف اهلصاوف عيمج يف زاجم الاو نيعتسن كاياو دبعن كايا نيدلا موب كلام |

 ناف ماهسنالاو ديقمتلاو وشما نم ةيلاخ اهظافللا لك ناق ةلوبسلاو انمدق اك ىلت ناسا

 بضغلاب حرصملاب ضي رعت هباق مهيلع بوضغملا ريغ يف ضي رعتلاو ةقر ليسل داكب اهبيكرت

 هناف نيلاضلا الو يف ةبانكلاو كوه دّقف يبضغ هيلع للحب نمو ىلاعت هلوق يف مهيلع

 قاقتشالاو ةيلقعلا هبشلاب نينثازلاو اوثرشا نيددلاو ىدبللا نيراخملا ىو سال

 سانملاو مهباع بوضغملا ريغ يف ءانثتسالاو ةمحرلا نم ناقتشم امهناف ميحرلا نمحرل ايف

 ىلع عفرلا اهلحم ةيناثلاوةيلوعفملا ىلع بصنلا اهلحم ىلوالا ناف مهيلعو مهيلع يف ماتلا

 اهرخا ىلا نيذلا طارصهلوقب هطس دقف ميقتسملا طارصلا اندها يف طسبلاو ةيلعافلا

 ملاوعلاب ىو الوا يتاذلا هدوجو نعربخا هناف نيدلا ىلا ةروسلا لوا يف بيترتلاو

 ةئشنلابو ةقيقدلاو ةميظعلا منلاب معنم هناي ثلثو لوالا ةئشنلا يفامل هتسرو

 عادبالاو عيدب بيترت وهو ايندلا يف لسعلا ىما 005 92 هيلو قرت

 كلامو بر يف ةبسادملاو عيدبلا نم اعون نيعبسو ةسمخ ىلع ةحنافلا تلمتستا دقف

 كلامو نيملاعلا بر يف ةراشالاو مهيلع بوضفملا ريغو مهيلع تممنأ نيذلا يف قابطلاو

 ريغو مهيلع تمنا يف ليثقلاو ىتش نؤشو ةريثك رومأ نع ربع هناف نبدا مى
 نيررفاكلا يتبرف نعو مهياع منملاب نينمؤملا قيرف نعربع هناف نيلاضلاو مهيلع بوضخملا
 يف فادرالاو يناءملا هذ ل ةعوضوملا ظافلالا ريذي نيلاضلاو مهيلع بوضفللاب نيقفانملاو
 زاجتاو هب ةناعتسالا وهو هفدارب امب هيلا لاعفالا قلخ ةبسن نع ربع هناف نيعتسن كاباو

 ميهتسملا قيرطلا ىلا هنع لدعو قملا نيدلا امن دوصقملا ناف طارصو طارصلا يف

 اهناعم عيمج ناف ىنمملاب ىنعملا فالّشاو مهبلع بوضغملا دعب نيلاضلا الو يف سارتحالاو
 ىلا جاتحمال مهاظ سمأ اذهو ىنعملاو ظفللا فالّناو أهنب رفانم الب اهضعبب ةعصالتم

600 
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 نايبب الا كلذ نوكي الو كرتتو بتمتل ةباوغلا قرطو كلسنلا ةبادملا قرط عيمج

 طارصلا ىلع هنا يعدب نيدب كسمت# لك ناك انو رجاوزلاو بئاغرلاو يهاونلاو ىصاوالا

 هلانيبم لاق ىلامتو هناحس قدا ىلا لصوملا طارصلا ةفرعم نم انل دب ال ناكو ميقتسملا
 ةمعنو قزرلا ةممأو قالخا ةمعن اهنم ناف ةريثك ماعلالا عاوناو مهيلع تما نيذلا طارص

 رمتلاوا كاردالا ةيعنو نوك لاو ك1 ةمعنو :قراوطلا نم ظمللا ةمعلو ساوللا قف

 لها ةمعنب دارملا نا انل نيبف ملاطلاو ملاصلاو رفاكلاو نمؤملا نيب ةكرتشم هذهو

 ءانثكسالاب كلذ ىلا اندشراو اصلا لمعلل قيفوتلاو نامالا ةمعن ميتتسملا طارصلا

 اهطباهمو بتكلاب مهلع عم رفكو |. ةلصعمم نيس مهيلع بوضذملا ريغ لاق ثيح

 اومسف نيذلا نيلاضلا الو ىلاعت هلو هليذو احاضيا ىثتسملا داز مث مهنوعد مهغولب و

 نارقلا مولع نا ملت كل هتمدق ايف ةيناطيش ةغزتوا ةيلّمع ةهشن ناعا دعب رفكوا لعدم

 رودس هز وس نارقلا روس تارقءاذا كلباف ليصتتلاو نايبلاب ةحافلا ىف تعم اهلك

 ف مولعلا كلت تار ريسفتلا نم هتمدق ام ىلع ابف أم تّيطو ريسفتلا تك تعلاطو

 '00 0 دلك نورشعو مح اهلك ة اش اوني نأ رغبلا قوط يف سلو ةحانلا

 فتيودرسو نيتئشنلا لاوحاو نيملاعلا نؤشو نيقحاللا لاوحاو نيّشاسلا رابخا اه

 ىلع تأنلو ديم ميكح نم ليزتت اهناف ةشرشلا ةحتأفلا هذبكب هاذملاو مولعلا عيمج اه
 مسا رك ذبو هنايب مدقتو ادتبالا نسح اههف ٠لوقنف ةيعيدبلا عاون الا نم اهيف ام ضعب

 هل ءام الا هديه ناذ علطملا ةعارب ىلع لمت ميحرلا نمجرلا يتفصي هعابتاو تاذلا

 ريشي تاذلا مساب هءادتبا ناف لالهتسالا ةعارب لع كاذك ليتم ةلوم ةيسانم

 مدقلاو دوجولا ةفصب فصتم هريثل دجوم تاّناكلا ةلسلس نع جراخ قح هلا هنا ىلا

 01 ١ رفا لاق هنا ىلا ةراشا ميحرلاو نرعرلاب هعابتاو ةاعا ةيانع جا لا كال

 ةردقلاو بضغلا وهو اهدضي فصتم هنا م ةمحرلاب لضفتم نارفغلل تهاو ناسحالا

 هيعس# ادتبالا نسح ىلع ةلدجلا وا ةلمعسلا تلمتشاف ماقتنالاو شطبلاو بيذعتلا ىلع

 نيملاعلا بر يف دءارفلاو ندلا موب كلام ميحرلا نمحرلا نيملاعلا بر يف تافصلا قيسفتو

 نابرهشم ةناعتسالاو ةدابعلا ناف نيعتسنو دبعن يف رداونلاو اهريغ اهماقم موش ال هاف
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 ىلاو ٠ تائزملاو تايلكلا نم هرصا هيلا يمت امو هلاق امو هلمع امو ملاوعلا دارفا نم

 نيتئشنلاو نيملاعلا يف هردق امو اهراوطو تائناكلا نعرابخالا نم ىلاعت هللا ىهتنا انه

 ر تالكدفت نإ لبق رجلا هللا تال رسل اكلك سيلا كك

 ير ىلع لشن لصاوف ثالث يف مت كلذ لكو اددم هلثع انئج ولو

 حدم ماقم ماقملا ناكأمو ليبذتو طسنو حاضياو ليمكتو و ميو ليصقتو# ي 8

 5 12 سفنلا يف مقواو لكا او ىلحا ةبيغلا يف حدملا نال د ةلمخاب رابخالا هيف مِزتلا

 لخَو ماعم هنال باطلا ىلا ةبيغلا نم :تنفنلا هيلعتو ءاعدلا ما ةم ىلا لقتا املو لوبقلل

 اهسانجا نان ىعدتست ةدابعلاو كريغ نود .ةدابغلاب كصخم 5 ديعت كابا لامف ساملاو

 ناكأمو دودرملاو لوبةملاو لطابلاو قلاو دسافلاو اهنم حيت اورق وحار ايام

 نم ناك امو. كاملا نوش نم ناك امو ناورخا نوش ني نك ان ناسنالا نؤش نم

 لوصالا مولع عيمج ةلمجا هذه تحن ىوطناف تابنلاو دا نوع نم ناك امو نطل

 ا ير مك اهلا ةلصوملا تال ءالاو فوصتلاو ثيدملاو ريسفتلاو هقفلاو

 ناي انه ىلاو مهبهاذمو ملاعلا قرف فيرعتو اهنم لطابلا نم قملا زييمتو نايدالا

 نو 0 ىلا ةحافلا لوا نم هنع ىلاعت هللا ربخا اموه هب ناعالاو هتفرعم همزلب يذلا نا

 دسالا نظلا اذه مفدلف هسفن نم دبعلا اهب ينأب لاعفالاو لاوقالا نم كلذ ادع ام

 .:رع ىتتناف ايلعف وا ايلوق يش لك ىلع ةنوعملا باطب كصخم يا نيعتسن كياو لاق

 نم نك الو لصحن ال اهلا هءدل تينو هسفن لاعفا قلخ ىلع ةردَقلا هنظ دبعلا نهذ

 قزرلاو قلملاب لضفتملا ةرخآلاو ايندلا يف كلاملا هس صو هقلاخم هتنامتساب الا اهم نامل
 وه الا دبعب ال (كف لاعفالاو لاوقالا ىلع هثعبن رايتخا هل نوك نالبق لّمعلاو قطنلاو

 الطاب وا ناك اًمح ةدابع ناسنالا هم“ ام لكل ةلماشةدابعل 2 ناعتسال

 هنم الا لطت ال ةناعتسالاو ىلاعت:هللا الا اهب صخن ال ةدابعلا تن اك ا

 هب و عيمج يف هب ناعتسا ام هنم قمل نيدلا ىلا ةنادملا ساطي نا ناسنالا ىلع بجو

 ةفرعلل ةلصوملا ةلالدلا انقزرا يا اندها ىلاعت هلو ةيادهلا بلاطو ءاعدلا ةيفيك انلعف

 نايبب يضقي اذهو هيف جاجوعا ال يذلا حضاولا جاهنلا ميقتسللا طارصلا كلسن ىتح
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 و رنا لع نوساتلا ءاحو ةيارتصلا دهع ىضقا دقو ادهم لئاق ا كلم تبسدل هنا ةرشع ظ

 امو روسلا لئاوا يف ةلعسبلا تابثا اهتبتك لع ركنا الو ايش فحاصملا يف مهنم دحاريني |

 هتبظع رهاظي نا دارا وا هراثاو هتافصب هتفرعمل سفنلا تقاتشا دباب ةيلعلا هناذ صصخ

 يا نيملاعلا يلع كلام يا بر َلاَعَذ امملخو ملاوعلا ةس ارث هدارغناو هدحو هلالحو

 لك ربح ةلصاتلا هده ىف قولان نينقدلاو نيوكلا ىف امو قيلتنلا نم هاوسام لك

 0 دوحو نم هيلع ءارطبو هءاتل امو هنايضتمع هدوحوو هن أح خسراتو هتصقو دوجوم

 ش
ْ 
 ظ
ْ 

 ظ
ْ 
ْ 
 د
 ظ
 معو لهجو نمل 0 كرو هش و مونو ةعصو ضرعو يرو ءاو د عوجو |

 ةعفرو ةراتصفو د طحو ريسو ن ددخو رصلو لذو و ىنغو رمفو ناعاو 21 ظ

 فعءضو ءامحو روهظو حو لامجو يو ةحاصفو ةواغو ا ةعشو قيصو ةعضو |

 1 يد 5 5 / هه هاا ٠ 3 ب 2 0

 رفاننو لباقشو فوقوو نابرجو جاجوعاو ةماقتساو ةلظو رونو تابثو فوخو ةوقو
 يف ىوطناف ثداولا نؤش نم وه امم كلذ ريغو فارحتاو طسوتو داضتو تساننو | .4

 لوّقعلا هب طيح الو ا هردّش الو تاك دسخالو نتكا هس الام نيملاعلا ظفل ظ

 وحب نا دح ىلا اهظعو هتمحر عاستال ةراشإ ميحرلا نمحرلا نيليلملا نيفصولا داعا مث

 ناب نولئاقلا لدتساو اروهد يصاعملاو رفكلاب هابراح ناو مرا بنذو رفاكلا 0
 (تفاعا ناكل ةحانلا نم تناكول اولاقو نيعمالا تدب ةحافلا نم تسيل ةلعسلا ظ

 مساي الا نوكيال ءدبلا نا ركذ امل هناف كلذك سيلو اراركت ةلمدلا يف اهركَذ دع
 ركذ الو متلاب متل هنوكل ةعسابب ا دجبالا توجو لع اللد كانها هك د لام

 يف امش نيملاعلا يبرم هنوكل هلضفت لع اليلد اههركذ ىلامت هنادي هصصخنو دبلا |

 نع يللاخلا راركتلا عون نمال ديدرتلا عون نم امهف ةلعسبلا يف هلا ءاجا.ريغل ةحتافلا |
 نيملاعلا نم هنع ىلاعت هللا ربخا ام ريغ ملاوعلا نم ىر, الو لّقعلا فَش انه ىلاو ٠ ىنعما

 1000017 01 نإ ءازطلا ةئئن يح ىرخأ ةعمن كاته نأ لع ادينق لفسلاو ىوادلا

 مابرو نيملاعلا كلم م فرصتو ءاشنا كام هيف ام مويلا اذه تاع يذلا وه هناورشف
 قرم ةرخألاب ًاتلعتم ناكام لك هيف ىوطناف نيدلا موي كلام لام لمعلا راد يف

 درف لك ملعيف ةعافشو ضرعو نزوو بضغو ىضرو باذدعو ميعلو باادخو باسح
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 ظ همك ا نا عم قتقملا رع 0 30 مدقف هللا مسل هلوش 50 1

 | هلا ىلع ةعاربلا يف لدا 8 ميدبلاو حاتفلاو لوالاو يدبمل هعضاك ءادجاالا ييلك

 1 عماسلا ل ادنل ةحبلا ينصوب هسفن ققضَوَو مهمامس ال رباغم هما هنا ام هقلخل رباغم ىلاعت

 ظ ا نيتفصلا يف تاّياكلا عيمج رصحو هنارذغو هوفعو همر 5و ةقلعل لع ءدب ئداب

 . مراكمو ةعاطلل قيفوتلاو 0 يف رصبتتلاو ةيادحلاو ناميالاكممنلا ميظعب معنملا نمحرل

 1 ا ةمععلاو ةلطّيلاو مونلاو نوكسلاو ةكرلاو بربشلاو لكالاو قالخألا

 ١ ناوضرلاو ةرذفملاو ةاجتاك م لا“ قد متنلا ميحرلاو حاورالاو حابشالا مزاول نم وه

 أممف ىوطناف ةر الا ميحرو ايندلا نحو ل |يق كلذلو حاورالا مزاول نموه امم اهريغو

 00 < امسجو 0 نو ايكوكو علوم توسل

 ةنش ةلا الكف ارهوجت وا ناك اضرع اندهم وانيت وا اياويح اان |

 مف نمعو ةلدسبلا نم عماسلا ىهتنا اذاف ةروصلا زييمتو فيكلاو يلا ريدّشو داجالا

 | ىلع دجلا راتخاو هَل دجْلا اهدعب لاق اذلف هتاذل دنا قمتسا ىلاعت هنا ملع هيلع تلهقتشا

 رعشاف هدمب الا توكي ال دمجلاو ماعنالا لبق الا ابلاغ نوكي ال حدملا نال حدملا

 لمشو مركتو لصور لتو ظير عدباو رطفو 5حاو ءاشناو ردقو اضق هلا كلذ

 لبق كلذ نم غرفو نيتئشنلا يف هرما ردقو ةئطابلاو ةرهاظلا همعنب دوجوم لك

 دع اذا تاذلا مسا داعاو هناسحاو هلضفن ىلع دمحت ناالا قبم ملف قلخلا قاخ

 هلضا نم بجح امناو قولخم ىلع ال ىهاظ ىلاعت هنا ىلا ةراخأ ةايسبلا قرا

 مسالا 10 هملق ىلإ لع مو همهف قارو هنريصب ىمعاف هتمحر باوا نع هدعباو هادراو“أ

 لع ةيمفاشلا رشاعم انتحو ةحافلا نم هنآ تسيل ةليسنلا نأ ىرب نم دنع ةلاود

 يف ةياهثملا فحاصملا يف اهتوبن ةحتافلا يف ةدراولا لم داحالا دعب ةروس لك قا

 تناكو لف فحاصملا باتك ىلع ةرارصصلا نم دحا ركب مو ةءارب ريغ ةروس لك لوا

 ثالثو ةنام نارقلا يف اوداز مهلا فحاصملا ةبتك ىلع قدصل ةروس لك نم نأمل
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 عطقتاف * نوهمي مهتركس يف مهنا كرممل يف هب ىلاعت هللا مسقا * نايبلا نسحوزاجمالاب

 نوخرؤي نم ةبسطب اورحاو * هتيير نع موزع لكلا فرثعاو * نوب.ثملا ةجحلا نع

 نسفتلا تباطف لاخلا بالّقتا.اوتنماو + نيكملاو :درطلا دعب هعاسا ىف اومظتساف هرج
 ةااضلا هيلعف د م ند.سسح ُُ ريخحأ مو ان نو د م ماناالا هيلع ىلبصو

 مدنلا لوق سانلا دحلاو 6 ميسل نوكلا ف مادام * مالعالا هناحصاو هلا لعو مالسلاو

 ( هموق) هالم هل رس رك رحاش هلا » اهرحو ايلا كلتش دك

 هلم انعلا اك ىلا زواج م ًايقيرع تتاوكألا يف عفر روب

 (هفارشا) ءالمالولا؛نصصخاف ل آلاامصلا لها . « . وس سيبلل هنم لخدب بابال
 ( هعنمط ) هالمم هب يجاللا لظمي نم رانا د١ 8 نما اضر ف 4 عمو

 ( هنظ) ها ا ا 0 هللاف د 2 هللاب ا

 ديو[ _سق)]

 © هتيعبدب نمو

2 

  ءادتنالا نسح

 وا تيبلا ناكنا اولاق نورخأتملاو زتعملا نب هللا دبع سابعلا وبا نفلا عضاو ةيمسن هذه
 بلاوق ةلوعجم وشح الب ةرفانتم ريغ ةفلتؤم ةفولام تانك اق دخلا 5 مها

 دصق ىلع لدي ام هيف لخد ناو علطملا ةعارب وبف ةيلسلا تاو دالا لوقت ندد

 ايل ترتخا دقو لالبتسالا ةعارن بف ضلختلاب الا ملعب ال يذلا رئانلاوا رعاشلا

 يتيعيدب علطم يف نيرخاتملا ةيعسش نيبو اهنيب تعمجو اهب عونلا تنونعف عضاولا
 ةعارب ىلع مالكلا يف نوحطشن مثو * حارشلاو نييعيدبلا ىلع روصعلا ترم دقو

 نسح ىلع اهب ديشتسا الو « ميدقلا مالكلا ةحناف ىلع مهنم دحاو ملكتي لو * حاتتفالا

 ام ادبمو *« نؤشلاو * نونفلا ةعارب و * موسرلاو * مولعلا ةحتاف اهما عم * ميظعلا ءادتبالا

 نسحو ليصفتلاب * نارقلا يف قرفت ام تعجج * لوقعلارودب علطمو * لوقنلا هتوح

 ءاج ام نسحا يههف * هينوكلا سانجالاو * هيعيدبلا عاونالاوظعم ىلع تاتشاو«نايبلا
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 فارتعالا لهال هتماركح راد صصخو «رامضا الب ميرتنلاو ب وتلاب مالا دكأو ظ
 نلع» ماعنإ و ناسحا نم بكرم هه مان قاطم انيلع هلضءف « راك الا لها نع برضاو

 « هلل دملاو ةلعسجلا هتحتاف نم انسيتقاف * هابشالا نع هزنملا هءاتك ؟ 8 مالكلا راصتخا

 « نانتفالاو بانطالا هحشم يف نحو « نايصعلاو ةعاطلا نب ىرق نك

 انالومو انديس * دوعسلا ريدصت حاضياب درطاو * دوجولا ىلكهرون ينزج يف رصحو

 نع هتعيرشو فادرالا نع هتثع ةهزنملا * زاحلا كاذ نم قاتلا هب نسح نم دمح

 «مياظعتلا عم عماجلا مالكلاب اهانر 00 مياستلاو هياع ةالصلا انمزتلاف « زاغلالاو ةيمعنلا

 اذه عيدب يف ى وطلاام نيرشان * باحالاو لالا نم فاتؤملا عجم نيج[

 فراع لهاجتال « لييذت الب نوكلا ةردانو « ليمكتاو ميقتلا ناونع هناف « باحرل

 هبجوا ام قملا هشدب بلس ه هعيرصت يف ”يش هدجحم باب يواس الو * هغبرشتب
 ىلاعملا.ةمالك يف :تنلتا < نومحاللا هيلع كردتسا 00 هبراوي مف * نوقباسلا

 تا انف هاده نيك * ظافللا هنم قرفت ام عج ُق تاغواف * ظافلالاو
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 هعاضوا رياغتن هل لباقم الو * هعابتتسا يعارب ريظن ال ذا * ليثماو هيبشتلا نع سدقتو

 هل اني ارنا الو « عابتالا نيبح ريمتس قحال الوع عادبألا لع هبناعتسا قال الو
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 * ليومتلاو راذنالاب هباذع نم مرذحو * لب نلا: هع ىلا قلخلا كفل رك مانع
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 داع درول ىوهلا يف يلق انا م . ىنادلعي | قرش كانغ يذ ا

 دغو يحابص يف يدأا 1 * دشرم نم هل له يلقع لض * دشنم نم هل له يلق عاض

 دا دحووذ تابحالا الس له ني نم له دولا يعل

 اقشلا نيع هدحو اواوَش ال * اهلا لوط محو 0 تم #* اقللاب اونع مل نا يتدا-
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 0000 اربع رم ريحت رورعم طخ )الك كلذ معس اذا ءابطلخا ضعب نا ضار

 ظاففلأو زمعلا تايلك نيم كلذ ديغاوا) انفال هاا هباغا ىرخ 1 رسام الا ساب ىلع ميدقلا
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 دعأف تجاولا يف تيعسو باوصلا تيار نوك ١ يلعلو هترغ مهنع بيغت ال يذلا برشللا
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0000 
 م ريثكب موقلا ةك-ام تجزتماو طظالتخالا رثك الف هناسل هن مق برعلا مالك نم ظوفحا

 000 اتحاو الاجمرا ةناطخلاب اونا 1 نا سانلا ع تاعكللن لا صعبو تاغللا

 ول ثيحن هملعم ىلع ه سرد لفطلا يقلب م موقلا ىلع اميقاب اديقم" بيطخلا نوكيل بطللا
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 انم ظعالا داوسلا ىلع ةيلغتم اندالن ىف ٍِق 0 نافاةءاطللا ن آلان[ |رمهأ نمو ةمالا قف

 اما وملاطتم كتل هما نلعب ةياطتخلا ةطيهن:ر هد" عع ثدعتتمالا انيك ةئراق ةئاالا ةنئاكولو

 ضعب قرع الو ددالبا ةروالا 7 ,ريدلا ةلاح ل ' لعرلا ىرتف هل تار الل روسل مسي كش

 تددعنو مولعلا | مش تكس 4 م قالخا بسأل 5 ادهو مَ انا ا اللا 0 رطق دالب

 هفراعم لع هنوبا قالخا لع اميرو ءانمالاب سن ءأ لإ ا دأ 2 ناف سشراافلال أمف

 أند 11 مدقتلا ىل ١ ةمالا راق 3 ةناطلخاب ارونتم هوب أو ةشردلا ف دلولا ناكولذ هناا 1و

 و ١ ةال_ لآ 1 سان ١ نمزغكلا قر 2 لع اهظغ 0 5 18 ةوطس تالنت 4 مدا '

 ملطت بح هذاق رامخالاو ثداومللا 8 ه رع ا د ةشم هن 4 57 نأ م 8 اذاذ | 24 لسساكت

 نالصلا دح انكلل فلا ةلتماو ةعاطلاو 57 ب٠دحو كل موزللر اىشالا

 ناو ةنث تائتت هس دا م1 قد موق غلتع نوعربت ان دالي نانعا ند رش دودو و

 راش ىف ثنو ةيالاغأ حذف عبطت مث ناهزلا لاوحا بسانت عوبسا لك يف ةبطخ ءاثناب 3

 اذه م الأو مالا 2 ع ءالظ هن 1 م و1 هر لق ةماآلا فزهتو راكف الا هينتتل رظقلا ء 5

 لمعلا رم اونكمتيا فاقوالا ناودل كلذ اوض رعو نايعالا ءالؤه ممتعا اذا الا مالا



 كا اسال
 او المع كل اودقع ةنيس دالب نم بيطخ مهءاع دقو اذا ءافلللا ةداع نم ناكو

 قالخا نم هلع امو هتاحر يف هاقال ام ةمالا لع صو ربنملا سرطخلا ىقريف هدوهشا ةمالا

 98 اوم نمو لاسالا ى + ملل امو كالملا لاا م ن. هيلع مما مو تافصلا ن٠ مف أمو م مالا

 لالا فئاظوو ناسرفلا ةئيهو عامجالا ةلاحو 00 ةيفيكو بوعشلا عابطو لاج 1 ل

 ةبطخلا هذه نم ىلعالا كالا مهقيف هيلع وه امو ملاعلا لاو>ا ىلع ةمالا فقتل دارفالا يعسو

 نورابس ءامكحو مهام | ىلع 9 نم نوهاج 3 م6مريس او.“ نم نوعراضب لاجر روبظ

 هئلطإ ل, ىرقتو ةينظولا .هتلك ايحيو ةيلاتخلا هتورث' كلذ دادزتف 0 1 دانا اياعو

 مدقتتلاو نارعلا ىلا دوجولا لصوا يذلا اذهو هراطقاو هدال, يف رفا طن عستب 0 ملا

 مولعلاو ةعانصلا يف

 تناك ىلإ اهفرخز و ادلا:نماريذلاو ديحزلاو .توملا كف لع ةرضصاق ةباطللا نكت و

 الو ة.الا رابخاو ثداومللا نمضتت ءافلطاو ٍلسو هيلع هلا ىلم هللا لوسي اذه نق ةباطللا

 رومالاو ةديدملا ثداوملا نم ًايلاخ عوبسالا ناكاذا الا ديعولاو دعولا ىلع اهيف رصتم

 امل مهلاف م هر هينا يب نم نودبتسملا كولملا الا ابعوضوم نم ةباطخلا لقت امو . ةحبملا

 عماو ًأطاوت ةءاطللا يف ثداوملا عامسو ةضيررفلا ءادال ةعملا موب محدزت سانلا نا اولع

 ىلع جورالا نم ريذحتلو عوضحلاو ةعاطلاب ة-مالا مازلاو توملا ر 0 دال ءابطللا ىنعب

 مهدعب نم تلاوو يغبلا كرو ماظملا ام اص يتأاسوفنلا ةرو ” كلذب 7 هتفلاخم وا كلا

 ةياطخلا ناف باهرالاو فيولا يف ءابطخللا داز دادبتسالا دددش كام ربظ الكو راصعا

 قاطتل تاعوبطملا ةيرح حيبت ةلداعلا ةكلمملا ىرتف رابخالا ديارج ةلزنع ةمالا يف تناك

 . .هتبقاعو هتكاح اف سيل امب ةموكسحلا ىروا هدح نع جرخ نمو راكفالا نانع

 ام الا اهنف رشني الف ءابطخلا ىلع نيمدقتملا ردح دئارإا لع نجح ةدبتسملا ةموكسملاو

 نوكتل ةءاعلا ةمفن.لل الو ةمالا ةحاصا رظن ريغ نم اهلا نيسحنو متلدملا نم هاضرت

 أب رضي ام الا اه صا نم عت الو الاصل يدتبت ال ةلاملا تالظ يف ةمملن اهممل

 مييكلم داسف مدعو ةغللا نم منكم ةلاصوا نوبطخ مالسالا ردص يف ءابطخلا ناكو

 ضعبل الا اهيلع هني رق ىلا لفطلا جاتح ال ةظوفحم ةغللا تناك ذا اهيف ىنجا ليخدب هن علا
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 0 5 قلاع مح حرشلو حالصالا نم هوجر. امو قراوطلا نم هردحت امو رابخالا

 لاغنأ نم هومنغ امو ةي-ضرالا ثداوملاو ةيوملا لزاونلا نم مهب لزن امو نينمؤملا مهناوخا

 مصنلا نم اذه يفو اهدالب ر ابا قناجلاولجأب رع ىلع ةمالا نوكتل راصتنالا مكان :غو ملا

 ف 1 ناولاه فقم الا هزككتمال ام ا نع يعنلاو فورعملاب صمالاو ظءولاو

 هريغ اهفنص تاقبرو ضعب
 دنع .ةيجلاو ةريغلا نم ةمالا,يف ثدحي ناكام معو لاعلاو ءامتسلا لع علاط نمو

 اهيضرف ةمكحو ةءاطللا رس ىلع فقو لانع كلت القرا وااتف 5 ةدايز ناةيسرطا رك

 ريانملا ىلع برملا ءادرش نور اوناك مهما ىجادب اوبطخ الا 7 مم لزن ام نينهدقتملا ناف

 ةعاس يف عوبسا لك عمتجت ةماب كيهانو سأب ةوقو حوتف ةدايزو ومن يف ةءالا تناكاذهبو

 لك هنب تش اماائاغاخت ةلدساتسإضماوعتؤاهنداوتن نم عمستو اهدالب ءاحنا رئاس يف ةدحاو

 مورلا دالب يف امقم شيلا ناك اذا ىتح اهحاجيو اهمدقتو اهريسو ةمالا لاوحا ىلع درف

 مهسبو هنيبو ناسرفلا هب ق>التو دادمالا هياع ىلاوتت برعلا ةرب زج يف هيداوحل بطخمو

 هللا يضر باطما نب رمع انديس ىلع اوركتأ قلو رهشا وا مايأب الا مطقت ال دفادقو يرار

 رضح نا دعب الا اهرس اوملعي ملو ةعمبا ةبطخ يف ربنملا ىلع وهو لبجلا ةيراساب هلوق هنع

 نيعب نيرضاحلل رظان وهو طخ ناك ةفيلخلا نا اوملعف هربخ مهياع صقو هنوزغ نم ةيراس

 ءاهتثالاب نينئانلل يعد و داحصالاو نطالخالاب:نينمابلا سَ وبف هتريصب نينا نييئاغللو هج

 ةدحاو ةبحو نم مودعلا مب ا”اقيل هيلا مثرهظ دانساو لا ىلا

 يف ركنم ىأر ني اقرعل "| يف لاق يتلا ةيسايسلا "ا خعراتلا ءارق نع بيغي الو
 .انفويسس هانموقل اضاع كيف اندحو ول هل لاقو ةاشلا ا كل ماقف هموقيلف العاشرعأ

 هل تا يذلا لدعلا قبررط يف هريسو نينمؤملاريها ةب رح ىلع ماعلا لدن ةلاح هذهو

 ؛* أ ىلع درلل يعارلا اد_ه مايقو . هيف نعطلا وا هيلع دقملا نم مهطاوب ررطو ة٠الا بولق

 هبليمو بعرلاو فوملاو لذلا نع مدعب و ةيعرلا نم ةماقت_.الا نكمم ىلع ليلد نينمؤملا

 ئظفحو اهقوقحو اهدودح دنع ةمالا فوقو ىلع دهاشو ريقحلاو ريمالا ساحم يف قملا لوفل

 يللا عامجالا ةيهصع فعضب وانيدلا شدخ امباكترا وا دحلا نع جوراخامدعب ماعلا ماظنلا ٠

(15) 

 م َج ْي
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 اود دتحالا 77 ذب ةيدانملا زوجملاو هظفحو يملا ةباح ةينغملا ةءاشلاو حرفلا لفطلاو ظعاولا

 يف اهعجو لبالا بلط يف ةدجلا ديبعلاو حارملا دئافرو ريقاقعلا دادعاب ةُئاقلا ءامالاو ءابالا

 تويبلا يف نيثبنملا ءابطأ او ناسرفلا بينرتو ءايحالا ريبدتب نيمئاقلا خويشلاو اهددارص

 نابجلا حور اهب قهزت داكت تايلكب رداصلا نودريو دراشلا نوبطخ ينايفلاو ىراوصلاو
 عافدلاو رفلاو ركل و ظفالاب 5 5 عاجلا حور أهرمس ريطتو

 ا!نراعا و ممالا اهنباه ىتح داصن ” ناربكت يتلا ءاقنعلاك ماقملا ةعينم برعلا تناكاذهمو

 ابمادقا يف فضقتو لاصنلا اهملع قتلتو ءادعالا اهم قتن اهشويج ةمدقم يف ةءاقو كولملا

 ا 111 تا كل ره اذا: ينال اهسف حافام هوما ورع علب فوهنلا العوم ق ضحي
 فرشو عوضخ اهقحلب. ال ةعنمو ةلذ اهمقعي ال ةزعب الا نكسي الف جادوالا هنم تمروتو

 ميج تدمحو مهممح تنتامل فيساختلاو. لذات ءاطخلا مهتكرب ولوإ ف ههاضو هشادن دا

 الو دم لا نوكردب ال ممالا ف الذ امسلط ا وءانللا ممم تنكمو ءاوهالا موب تبعلو

 اليبس سوفنلا فرشل نوفرعي
 الو اهاهأ الا نواح الو اهملع الأ نوعمتجل روع برعلا يف ةباطألا ترا دقو

 اهيضاراواهضارعا ةنايصو ةمالا ظفحم مثاقلا اهعبتل الا نوعضخ الو ام نيلماعلا الا نومظعي

 0 كلك جكح نانا هرمكشزف بيغن سمال ةعمجلل ةبطللا تضرفو مالسالا ءاج ىتح

 8 رخو نيعماسلاراكفال 0 نيدلاو نطولاو ةمالا ةمدخ قح مات 5 017 5: 1 عبدبلا

 م-مادآب دوجولا اوالم نيذلا لاملاو ءافلخلا ليبسو حصصنلا قي رط كول_س ىلع ءابطخال
 مهظعاومو مهحتاصن نسحو مهناعم تاركتبمو

 اهدودحو ابقوةح ىلع ةمالا فوقوو فالتثالا ةدحو ىلع قوق م عامجالا ماظن نكاد

 يف باقتم ملاع علضتم دشرع الا هلع ينحلا وا هنع ديعبلا مهف نم هسفنب د رفا نكي الو

 لاير هابلك لونا ءازغلا هففتسط نم ااه تمل ةماالاو لاجآللا عئافو و نامزلا ثداوح

 فاتخم ملاع نم اهليكشتل مالقالا بابرا نم ابلج الو ةسايسلا لها ن. اهماغا الو مالكلا

 صمآلا ةفيلخلا ةفقو هموق نيب بيطمخلا فقيل ةسبطألا تضرف عابطلا نيابتم ضارغالا

 نرم هيلع درو امو لامالا نم هب ماق اهو ليمثجا نم هلعف ام ةيعرلا لع صقتيف يههانلا



 مس فليم 6 500062-- .
 يف الانانعلا ال قاطت الو ضرغ ىذ بيذاك ا وا مامت ةبرف نم بضنلا هثدح اسمع اهدرو

 نع ناو قملا عبو اهرهاوظب رومالا ذ_خات الو ناسحالا ىلع الا اهدعاسن الو ريملا

 هوما قل

 *« تيمتو يح ءابطللا نسلا

 لوقملل اهلا “تكنلعو اهئودحب ةفكلتو:ةناطلنل را: لغي ته قؤراهانسم كلل اذ

 نانويلاو برعلا ما ينال ةولعم ريغ ةيلاخار.هءالا يف ةءاطخلا تناكو ندبلل ءاذغلا ةلزنع

 اضرعم تناك ةحانبلا مهو (آلرالا ؤلوهظ اهرءانمو اظاهع يزال اة لج فابشال ل
 بيطخللا قريف ةرب زول ةرواجلا نم ةريثكمأ او ءارعشلاو ءاغلبلاو ءايطخلا هيف عمتجم راكفالا

 يربو ان لير مالا ىلع ثنو هئادر فرطب ريشدو هتقان رهظ

 اهئارتماو . لتافلا ابك در قاما كل واكو محملا ايتو ناهذالا هبنّتنو راكفالا براضنتف

 برحلا لئاسم ىلع مماباطخ يف اورصتقي ملو . أب رح ناو ًاحاص نا بيطخلا هيلاريثد امل

 الإ ةليضف نورذب الو اهوحرش الا ةملم نوكرت, الف راكفالا راحب نوضوخ اوناك لب حلصلاو

 رع لك يف بنوك ذم وال املا لهاو مهنم ءىلتشالل أ نولظح اوناك مهم ىخ اهيلع اوت

 5 رتفتف ىضاملا ةريس يف ل لهب الث مما ىلا ادئلخمو مراك ذ ذتا ءايحا ضرعملا اذه يف

 و 5 ًابيطخ للكتم ل ديزاك نطرح وع قو عابطلا ريغتتو ءامسلا يشل

 اورك اذتو اهخاشمو لئابقلا رابك ىلا اوعجر سما مبان اذاو يعنبو لما يحول سر
 يأر داحتالا ةئيهو عامجالا رس نمربظيل ىروشلا ل عراك اويلشو ءاينا ةرك ان

 مهتنبار موقلا ةماع ىلع رشن اذاف مذوشت ف ديزيو مكالقتسا ىوش و مهوطس ميدل كى

 ناك نافارا تسبرتشم الو نيعالملا عامجالا ةمكح هتدءا امل نيعئاط ع .1لا عامسل امان

 هسافنا دا او همادعأب ؟حلا ناك ناو بتاكل ملقلا ن ٠م ةمالل عوطا هتيأر غاب درإ عاممجالا

 مركلاو هلام فصنب عربتملا ينغلا 5 حامرو سارفا دادعاو عا و الس عمج ناك ناو

 هتايمل مئابلا سرافلاو همدل حيبملا عاحشلاو هكدلتعي ام يدبملا يرثملاو هسارفا ةيلحب لضفتتمل

 لبكلاو حصانلا خي_كلاو تاكلبلل هسفن ضرعملا باشلاو ةمدخلل هسفن بهاولا يوقلاو
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 انبذك اذا قدصلا نبا . لامالا ىهتنم ةءاسالا تناكاذا تاعاطلا يف يمسلا نبا ..رشلل

 اطلس اذابءاخالا 00 اهبلط يف سفنلل ةءاجا لطابلا انبكر اذا قا نبا . انضرغ ذانتال

 ةليضفلا نبا . فيعض ىلع ءايوقالا عما اذا ةياسنالا نبا . ءادعلا و نسلالاب انضعب ىلع

 . ءاوهالا اهب تبعل اذا لوقعلا نبا . مظع ناش ادع همن اذ

 "تال قلفتلا ىوعت عدي و نط جب راع كانيب نإ كيرلا عوتلا ادب نبحالا
 سيساوإ هيك انفع زسأو افتا لكي بوطملو هماقلاب ليست ادجياو تيعصلا نإ, نابشالا نم انأو

 ةلاكشأ هيما راو يراكفا هب روئّس ام هنع يوراو يضارغا تايلظ يف هب يدتهأ أم هنم

 ىلع هلضفأو يضرا يف هدوجوب هيناو ناسنا لك هب رخافأو ناكم لك يف هب حدمتأو بئارغو

 1 كاما هناي رقع كك قف او: يق ارادس قيئارط للك قف همم ريكماو:.هلاثما اور نيتناسلا

 ك2 الاشوري يوددت هن او لل وساحل قير يل رك ةلوه ا همفدع ةلزانو ليلعب ةمئمب لك
 مطقا ةافاصملاو قاصتلالاو فخشلاو مارغلا اذه دعب مث اليججأ راد ليد اع يلع يبو

 اع همذاو: نسما هنم هنرأ تكا مويلا هوحاو لاتحم ةسيسدد هضغباو ةياعسا هدو ليج

 بولقلا روش يف ىعساو يفرش رذقو يدحم سندل هب فصنا ول اع هيمراو هنع هعفدا كك

 هيلغ اهنهل كنك نا حس فتم

 هانم داود نيرمتلا روهظ اننيوورم فلشمملا وعل هيك يد لعاو رسالا ىف تنبأ اولو

 ةيدتحاو عينك تفرع نم يقيدصتو ماهوالاب يبضغ ناف الاو هلثم نم انرذح انذخاو

 لكل تال ياا سانا ن كلو :ةيككل طيب وش لقي واقل هاك رن مهل تناكو مهتايرتفم

 اهعفدن الو لصنتلا اهعزم الو لوقعلا تحزحزو بولهلا تلوحو سونفنلا ت ادا رتفع

 دحولا مزايو ءاضقلل مستسي نا تاياغلا ىذ نيسلا هيلع (تادا وبل :لواالاف قارتعإلا

 5ك امو هيلا ةةمعالاو .هنءازنر قف ةقيقطا رواه اما نتانللا ىدحا: ىلا نبطي

 نميز "تنبكنج خويش ىلع راعو . تايرتفملا ريسا وا تاياغلا ديهش هباهذو هتءاسا نم ةاعسلا

 هقلقو حالصالا مايا اهنم هدعبوو ةرب رشلا هيعاسم تددعت نم ةباعسب داحنالا ةورع لحن نا

 روص ناسنالا اها ايف . دصقم عاس لكساو عرصم غاب نكي نكمل : هند نمز اهملا

 لاد_ت:ءالا ةّقرط اهمازلاو سفنلا داهج الا داهملا اف كسفن باغو كينيع نيب قحلا



 هللا

 ةينتللاو ة.ثطولاو ةغللاو بهذدملا ىحسف ناقش تشاو داخل 05 0 تددعاو

 نسحت يتلا ةوادملا دوجو عيشنلا اذه تثأذ هضارغا هيلا وعدن م بح اهنم لكل بصعتو

 نم ريغ نيل ةنش كعب هناف لد لأ ا 0 الو فوخ ريغ نم هقاللطا صاحصزل براضل

 لك حصاو تنصحو تددحو تطاعخو كلاملا 0 ةوادعلا هدو هرانل اضوخ هلعح

 دحاو لاسفا ريغ دوحولاب أمو هلامو هةحأوا هتكلم نع عفادب

 5 اهنرضيرو انمو اهعيجنو ع اهمعطت ةنلقش ودع لوألا كلواما ناكأ نامز أف

 05 ًاظفاحم هناذل 7 ناك ما ءاوهالا مك لئامملا سرغلا اذ هردب تول ىح ةنوا اهلا

 3 5 . 5 5 7 و 55 ٠ 6 - اهي

 02 3 عابطلاب هئباسو ةروصلاب هيلا تدل نو هب واع س دساتو ةيوو ومع ف ادهع هنأمح

 ترغوا نم كادنع هن دق 12- 7 نيمولظملا نع نونملا قاذ نم كدوحوارتفو ٍِق 5

 اوتاف لاهملا م, ازه ءالع 5 . نيملاعلا ىدهن راكفا م-مملع ترجخ ءايبغالا مهماع طاست

 هعؤ 1 8 نيكلاهلا نم تحمصاف هنعلام# ةقفمإ هيناتا 0 نيقتلل ىده ةدودض يفو

 تناو ينافتلا اذب- مهيلع يضقت يراودا لقت ال . نيبم ىوغ ناساب تدسقف ًارولق تيما

 مسالا كم درا الإ ىلا هنكلو تاك هلع لوتقملا ىلع لتاقلا ربص ولف ةهردقم لاح اللا نا 0

 رغواو ناودعلا سرع و قولا خلو ضارعالا كتهو ءامذلا كاقاف ضارغالا عابتاو

 رس , نيعلا ما ل اسنالاوه ادع : نيحرفلا نم 4.عدس يفوهو بوأاقلا فحدراو رودصلا

 ناسنالا ما. الاتماو ءافك[الا تخالف ظرطلا لي اناقدهاش4نيغ وهو هلكشم

 ةَسهم رسول مف ىعسا ائلا ا وه انكنأب الو لا ماوق 1 لور ا هأنيصغ مسا

 م نورك هخا حور يعاسلا د ذخاف ف معتخ : حاورالا له أهما دعا ف انئو ةشب معلا ةينيلا

 ولو . هر# نم قب 7 هيخأ كالم ف عاس لكدو ثرو ,رانمعالا م | ة4ةوسحدح 6 ه>ور

 قستنو :ةييغاب كفن ور كتو نانلا اك ةيفرألا نبا ناساالا ام ديقتب لاذا ع "اريشلا تدحو

 فومللا نبا . امل قشاعلا موه ييداعملا ىلع مجهم 4 ةسمقتلا نم ةبهرلا نبا تايرتفملاب

 اهف عمطلا نا ٠١ باجيالا 0 سلا ناب ىلعلا عم | دأب اع نوراؤوخللل نحو معنا ىلع

 لو بحلا انلعج اذا يدسالا ميعنلا يف ةبغرلا نيا . لجر للا ىلع لاجر دحا اذا للا دنع
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 1 ه-تفرعمو هدح دنع ناسنالا فوقو صو ةيزاجملا هب رملا ف عرمتلا الا 4

 كور ا عأو) هب بلاطيإ هسفنل

 ىعمم تفرعو قالخالا نساحم ىلع تبرتو تبذهم ةلااإلا ال ابتاآل ةيرأا هذهو

 روم قوقملا لهج اذا ناسنالا ناف ماظتنالا بجاوو ةينطولا ردقو ةيندملا قحو ةيناسنالا

 ثيح نم ةكداهنلل هسفن ضرعو هنطو برخو هسنج لذأو ةحارلا رانكو دملا نع جرخو

 اهدادعت ةرثكو اهفالتخا لع مالو ةاكسافلا ةباهؤأ راهعلاو ةينطولا فلخ ىهسي هنأ ىرب

 مابا ميمعتب مدقتلا قي رط يف ىعسن يمف دارفالا لك بيذت نم:غارفلا اهنم ةدحاوا من

 نوااقلاب درف لك ملع دعب الا هدوجو رست ال يذلا قلطلا يواستلاب ىظحتأ راكفالا ريونتو

 0 ماكحا نم مفا ارتملا هب قطني ام م يمذاقلا مكح نر ثيحن هسفنب هعفا ريو

 كورلا تلظندو كازاعملا تعزاراوفالاتليطس نا نودلتعا نرملا الا "هتلر الا اذهؤ

 بيدهم مل ىتح هيلع يهام ىلع لاحلا ءاقس ىذقتب دوجولا ةدحو ظفحو مالا ماظنو

 قادفمتو ناننالا 0 ةيزاحلا ةيرملا قالطا زوج كاذ ذا هدودح دنع لك فوقوو قاملا

 (رملا مالك مالكلا رح) ةمكح هيلع

 6 هروهظ كيلع نع ناو قملا 3 2

 « نامز يأ ٠١
 كلذ ران مفصت يف انعجر دقف امنأثن تناك فيكو كتراز ينلا حاورالا نع يبدح

 ءانف كيربع عطقب ناسا يطع و ىيدلاو ننايعلاب تنخات لوقعلا هيف تفقو دح ىلا

 أهسكي ةهنع يف ىعسب و راحأ تكيشو نايدولا سرغبو ناينبلا نيرو دالبلا طتخم وهف هنا رجا

 هيخا لتق ريغ اهل دج الو ةمينغلا درب هارتف هليثأ عجرأ " امبلكو هيضقي ضرغو اباصخ ةذلو

 برضو هللثم نكلو متشنب ًاقيرط هيخا ضرع لمت الا الصح الو ةذلل ليو اليبس
 نلاسلاو , بوهملاو بهانلاو لوتقملاو لتاتلا وهف هتيرق نكلو لتقيو هسنج نكلو

 الف ام ب عوج هنأ ملعب الو هفول ءاذغ هدد يف ةقللا ىري بيعملاو تئاعلاو بولسملاو

 هحابالا تاذاقع |!ارقوي هم ةةككلهاو احب اعر هنا يردي الو هلا كالها يف ىعسيو اهدجي

 كيب



 قفلدسسلا

 اهو ارك نيم انك نكي م ا يتسنلا مث تاو تعضو نيناوق نم رصح تدك لخد

 يف ترباطتو تلاهتسا مث قاروالا تاحفص يف ترهوجم راكفأو لاوقا املثم الا اهخسن
 رتافدلا نع ةيرحلا خاسفنو للوالا ةحيتنلا لطبت اذه. و ناويحلاو ناسنالا ةرا رياطن' دوجولا

 لولدملا نع درجلا ابظفلل تشو
 روححم هناف هل لولدم ال ناك ناو ةبرلا ظفل ناف اضن ةلطاب ةيناثلا ةحيتنلا نا ىلع

 الو امتروص دوجولا ىهاظ رعي ال قاروا يف الا بتكي الو بادرس يف الا هب ظفلتي ال هيلع

 اذهو راخلا نيلأوراخلا داوعا ىلع يلتو ناكم 2 يف هلوانت ناب اذا الا رح طفلا نوكيا

 هررحم هب وج ضرغب عفشل ناو دب ند كلاما ضعب يف رك ذ ناو هناف نوناق هن مسي الامم

 نقلي. دوجنولا رارشا نم رس: نع ةرابغ ةيقيقحلا ةيرللا تزاضفةزملاب ةاهبملا دئازا ىف

 ةماسقلا'ىقلحنو لقرلشلا نالحلا فمن, نممحلا تونطب قيللا نحا سانلا نمل لخط لاا

 فلخ يعسلا نم . ميكلامت 8 ىلع سانلا نم هعمسل اق هئيع مدعلا وه ادهو

 ِق اهرث ذ ةحأبا ىلع ةفوقوم ابا الع ىف شوه ثيلغ اع لقا ىوعدوا ةقلا

2 
 نأ
 لفاحلا

 ليوان الو سفن لغم ةووعشلا ناك هيك كلرتملا ققاغ نو نات مث تافرطلاو نبا

 ا سيل تابقع هذهو هريغ رداص اذا الا اهنف ضراعي ال ةكرح ناسنالا ليوخت مث

 هملع موكحم عم ةيرح عمتج الو نوناق الب عامجا ظتني ال هتاف اهعطق يف الا دوجو

 تانسحم عملام تادقتءملا بتتك يف رظنو هسفنب ىلتخا اذا ةي.رملا يعدم ىرت اننا ىلع
 0 أم دنعو هريغ ناسعساو هدمتعم حابقتسال هب. تبهذ اعرو تلام فنحن هزاكفا

 روشنم يف رظن اذاو . هتفئاط ةمأاع تمهدع لا عامجالا ةروص هيلع أت ساثلل

 ضو ”ؤننا كاذ اهم وحمب داك« ةمواةم ربظأو أطخو بوصو دعقو ماق هتيي يف وهو يسايس

 ناسحتسالا رهظأو حدمو دايشالاو ةعاطلاو مهاب باجا قيد_صنلل يدونو جرخ
 5 0 الوا هانجتنتسا ام نيع اذو ؛ هفحص نوظبو هتولخ يف الا هس رح ئرون ال ىعدملا

 2 !ج ىتاذ: ضرع هل نع ماتم ناسنالا ماد ام ةقلطملا ةبرعلا لوادم دوجو ةلاحتسا ىلع

 الك هثودحم ضاق عونلاو هعون نم هناف يتاذلا ضرغلا بحاص نم ناسنالا درج ةلاحتساب

 ةذللا نيمو. دوجولا يف لسثلا ده
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 ام حييبقت وا أملها لمت ناسعتسال عجرت أ-ملكو امررحم ضارغا نابنو اهرهاظم فالتخا

 رعت اذهب و هساج ضرغ فلاخن اموا هبهذم لها بضغي اموا ةمالا ال ررحلا سسان ال

 مالكلا نا ققحتو ظافلالا يف الا امسي ةلصو الو ةيرلا نم ةيبنجا ةيسايسلا تاررح لا نا

 وا لوو جارؤتسا وا مسج فيررعن ىلع ةرصتقملا تايلقءلا بتك ضعب يف دجوب رملا

 هاندجو انف ليج ىلع ثحوا حبق نع عدر وأ ظعاوم رشنوا ةلآ ليكشتو | ءاود بيكر

 ٍنسأن .اذهبو هرمأ رسأو ةلبتاك قر يف هادع ام انكرتو مالكلا رحب هانونع ليبقلا اذه نم
 راحا يف ثحبلا انيلع قبو اهمازجأ ضعب يف اهانعم وجوب حرفنو ةمكسلا فصن عايض ىلع

 ماكتلا ةبسنلاب وه ثيح نم
 يددنع هب في راعتلا 8 اذه ا ضرغب هراكفا د و ا كلم نم را

 0 ةرككمأا عاش 0 1 ياللا دوجولا ناسلا ىلا انرظن ولو لاوقالا هيف تب راضت ناو

 ةموكملا عبات اذه يف ءاوس اهدجو نا اهم نكست الو اهيلا يدتبم ال ةبرهلا نع اديعب
 تعضو نيناوش ةديقم كلامي طوبضم دوجولا ناف . ةيدادبتسالا وا ةءوروشلا وا ةيروبمجا

 أهعضاو الا نيناوقلا كالت هَقْش الو ذارفا نضعب وا احرق ىلع ةروصقم راكفاو ةِياذ ضا 0

 لوش اهيف ل_.ءب الو ىهاظو نطابو موهةمو قوادنم مثدنع اهلو اهلها ىلع اهسرد نموا

 1 اي تونافلا ضرع كاملا قلب لاف تاو لو اظشياويكماع ل نيس لق لدحر ارنب

 ةمالا !لك !(ريبلو.:هداكلا ل دهان إ ةوزثلا اكيلبرا لغ ةروضتم :للاجلا ناءاننق روك نبق

 ترارقلا ركب ىينابنالا نإ تيك .اذهو !دارفا ضم وا اننا كك لحإ ادق تانك

 ل نم نيناوقلاب ديقملا نسيلو ةبرملا نم ابدنجا ناك ماقملا اذه يف فقو نمو افرصنت تحنو

 امل بتكي ل ةلمم رلتام دنع هارتف هدبق ام سبحو هناود ام رسا يف ايل نام
 مهف مثالا ةروثو سوفنلا روغن نم رذح ىلع نوتسو راكفالا يف هلاثما عم ليللا رست باب

 جنتل ةيضق هذهو . اوحارتسا ءانعلا نم الو اوكردا ةيرح ال ممراكفا ءاقرا مثيهاظم ىرسأ

 ناسشالل ال نيناوقلا رئافدل ةيرطلا تابنأ

 الو 00 هرهوج ذقن 5 اههف ام ناكاذا الاذةب راء نم نيكمتت ال رتافدلاو

 ال امب خيراوتلا ةنسلأأ ىلع انربخ مايالا لوادن نكلو اهريغ هاوح امب ةضراعم الو ريسفت



 سسسسسسم سوس وااو 13سا نااسام حلااو

(/1 231 

 هتازايع قا ةزواشاوتامدقن طي ف1

 « تيكدتلا ىلع ضارتعا ع
 انلاوحأ ىلع جئرفالا نيم الق قط ال انباع فن واف !قاتسالا بوح

 * باوجلا
 ىلع تامتشا انريس يف تافلؤم الو هيلا ت تنأ دتبم لام كر ا نم فرعن جنرفالا

 نيفرخملا يواعد لاطباو ةلبمملا لاح حيبقت دصقلاو وه الا اهل*ال هنا اهبحاص نظي, ت ابخم
 الو نيافنملا نم دحا ىرن ال ىتح ةلابجلا سند نم لوقعلا ربطتل ىلاسكلا عابط كي رحو

 نيما نيلاضلا وا نيلضملا

 * رملا مالك مالكلا رح 2#

 وثح الب ةقيقحلا حرش ىلع ارصتقم ةداعوا برش ديقم ريغ ناكام رحلا مالكلا

 . قيمت الو
 اما واخ الوهو و مالقالا ةنعأ هيف تقلطأ امف ثححلا انمزاي داك عماجلا د نيزعتلا اذه

- 

 شعب 4م ص ناك امذ ةنرحلا دحوب » لوالاف . ايفان اررحوا اي لع 57 و ناوكت مانا

 رابخا وأ بطلا ةعاتزم هيسضتش كارم فها رعت نع ةرامع هناف ةسدهلا نونفلاو تايلقعلا 5

 ضراوعلا نم هتاقوو ناسنالا ةأمح اللا هن دصقت الو هلصا نع هحرخ هيف ليخد الل اذهو

 برش هبات اهب دعم ىلا تاقلألا و انهادع انو ةيلاوللا واير الا

 قلقلاو فلزتلا هم 3ع دا ةبرحلا ةحضأو مق اي هناف ةليبق جدام وا ةمأ 10 1 كا

 هناف هناكل ةقلطم ةبرملا تناكامفيك ىنعملا نع ادرحم ةيرملأ ظفل هيف دجوب يتاثلاو

 ام ناسحتشا نم هر .هلكلا يال ةئف حدعوا ةما لعف نسحص وا ريما لمع ديؤي

 اده باصا ناو كاذ ههركب اذه هيحن ام نا مولعمو ٠ اهلاحر لامفأ نم هدالب يف هارب

 0 نس ديار يف كلذ ىر : ممم بضغأ هئو ىحكرا ناو تاهدح نم اليد و ههدح نم

1 ( 



 تفشل

 نيف 0 | نم ةاصر لاو نوعا تلشراوقل !اشنلا ةءاش ا نيباصنلاب , ابملا قوسو 4 .طرشلاب

 كقو هيلا لقعلا لوصو روصت الؤ خكابقلا تأ م اكتر 0 0 2 دلدلا 0 ف

 مسا معمر قحا كتالم دم: نو ل ناطيلش | 0 ةلثأ اذهل بر 8 هل دابق نإس

 1 ف ندلا م ةنثأ من ةرباخ - و هعزه ل ع وهزم و ىوهتلا لع نورصتناس

 فجلس 07 هللا رهط ا كل هلَوَق اما الها هام

 - 3 نأ 3 5 000 3 1-2 7 هه 7
 ههح نم روقحاب ل قابلا - اش لع ينو لونحلا ل مسا ةلدلا )0(

 لايُقلا ههح ند نيفركاو تودحا هه> ع نيلضملاب 2 قد ةهد قم تارهاعلابو برغلا

 مساومو ملاعلا نع« ةنام نم نيعستو ةعبس رادقم اهبو لبجلا ةلالضلا كلم ابطتخا نم لواو

 3 داسفا أملها ةعانسصو دود>ولا 1 هل ريظن ال أسف نووسلا ظحو جاورلا ةعاد أيبف ناعيإلا

 تايبرتخملا لع رادتقاو ميظع نفت ةعائصلا دع َّى - بدالا هو اه نال لقعلا كح

 حالصلا لا لاكلا بزحو ةيميملا هن رحلا يف ةالغلا قوسفلا لها أمف لالضلا بزحو

 سسوم 5 ليلا ردا 0 دهع ىف ل اوصلاو كوشلا تحاص ترملا اده نأكو بادالاو

 صال 1 اراض ا 5 قط 50 لقو هنوق قي هنافو كعنإ و بزملا ادق

 0 يديم نيل د ماقم 0 . هيب رغلا لامعا ن «.م 2 ميدل أكنت ا هدلاو

 ةرايزلا عوصوم باق لالسضلا ب 0 1 2 كزبت لل اح را لص وهو يود || دا 1

 يقتتلا ع َىَح 0 ناد_ءمو 8 هحلاس ك4 ا ةعقيلا د ءاملوالا همردح كتفو

 عرايا نإ 0 59 اليل ماقملا روربو ا ركنلا ة هور هيلي كعب نع و م 0 صاخلا

 ع اهحعال ال اعل لكاردتلاو ىوقتلا عاقل اءح ند * مظعا ةيمطلا سوفتلا 0 0 الو نيفرلا

 0 فرطلا نيضاغ نيعشاخ لبلا اناا هردق قدح ماقملا ب م أاردق 1 أحفلل م

 نه ه فاؤش الز نوررظي !تاداب | لع ةريغ ىو هدب قزرب نا ندعو ةليلملا ا هده. يف

 رابتعالاو تالاكلا ٌثءح نم مكزاخ ءايلوالا ل سو روحفلاو خابقلا

 كيل دملالاو هداشراب لمعلا كي كلتا ءاكسا 3 ءاح و ل ِق نشانلا ذخأ

 ع هى 38

 ادتاو تاهشلا 8 عوقولا نم هيهرو بويغلا عم ارارذ ةعابطلا دي دجتو ىضالملا كرو مزملا
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 كداب ىلع كرضا ام اهنع ديعب لك ىلا هبناجت ليعيو هدالب لالحما يف ىمسي وهو ةينطولا
 حرسمو كدوعس ءامدو كدوجو ررظم قوقح نع كالفغا امو كناوخاو كناريج ىلع كدشاو

 ىلا ةجاتحم دالبلا نا تملعل ام ريبخ ىلع اهتسردو ةينطولا تلع ول كحبش رقمو كحور

 فوقومراملاو كتمذخ ىلا ةرظتم ضرالاو كلاع لانورفسم ضار

 ةمالا ىلع ارش باجنوا ةماعلا ةحارلا وفص ردكي امو صئاقنلا نع كدعب و كداحتا ىلع

 كاها ريغ نم ريثكلا 0 تاو 0 ُ ذم : فقاوعلا ف 0 مدعو كرولا

 ْضْنِب تْوِف كلاما قب راند كلابمأب تبهذ قولالا ةايح نصمت تناو كلئاويلي دلل

 18 قلب تدح>و ةيعونلا 3 ترد هك هلش 7 نم ع ا 30 درا || طخ#و ةمالا

- 

 0 اله مذلا ةرارح يعدملا امأ ايو . 0 اكموتم الاي اك ا
06 

 ردق فرع اذا كل اتوع قوكيل هسداتو هسدهت يف المو ةنوشال نما ا

 ةريملاب طالخالا هيلع تضف جاشمأ ةدام نم دجو يذلا عونلا نم كنكلو هسفن
 يف مدن مل املا حام وهو ةءاسالا لعف فقوف دادضالا براضتب يبذاجتل لامفنالاو

 5 مدق ىلع كر اولو ةراشا ا عجرم ” دار هدرب ال مالا ىلع مدشبو لاحلا

 ىلا ةفيرشلا هسفن لس كدقز ةرمعالا نا ه كرت لو بئاجت دوجولا

 ةيميهللا ضيضح ىلا ةيناسنالا يلاعم نه هتجرد تازناف هضارغا

 هلْضأ ْنأ دعب وه هيدعو ميملا شحوب اهدعب مكحنو تافصلا هذه هيلع قبطنت نف

 نا كلذ دعب بل ىذ لك رعب الأ هتايح ةرمث عايض يف طسوتو هسفن قوقح عاضأو هلظو

 ناسفالا“ نم لظ شحوتملاب ميهملا ةيمسن
 * ةيحراخ ثداوح #

 ثعبي ذخأف لايكلا بزح ىلع ىوقت لالّصلا بزح نا )١( ةلدهملا دئارج يف ام ممأ

 ىلا نيشاشملا شيجو نقلا برد ىلا تايناقلا عئالطاهجونو:(8) اطنط ىلا لقال
 نم ىلوالا ةليصفلا تنيع دقو صاوسلاو ةمحدزملا عراوشلا ىلا صوصللا ةقرفو نيدادحلا لت
 ىلا ةعبارلاو ششاحلا ىلا ةئلاثلاو تونسلا ىلا ةسرغلا تالالا تاذ ةيناثلاو مايملا ىلا نينغملا

 ةطحلا ةرطنقو هيمارالاب وريبسا ةوهقو ةيبدالاب غابصلا ةوهق تنصحو بايكألاو ىماوسلا
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 كعم هيواست هل هةفرع أم ةردق نم عضتو رقتملا رظن هيلا رظنتو كيذا ىلع كسف مف 5

 ردقلا 6 كيؤد كريغ ىر ا كَ كالهجا أم ملعلا زب زعلا 5 أو : قلما (كفاشا هيحوأو

 اردصا امو كب ىف. نفارطا م وا كني ليبقت كرم امدنع هنو كنياقلل لخا اذا تضخو

 تاو قالخالا داسفت هيرو هميلعت لع رداق كيناو ةلاهملا ليعب ريغلا رظنن 6 كردق

 تنك يذلا لهاجلا نم دسف ام حالصال الا دودولا يف كماقم امو . هذ نم نكمتم

 نم هعتكو ةاقذلا لع كلع 7-0 ْ هلا كسا اف . هي تفرع يذلا 9 كلع لبق لكم

 أم جاتحم قالخالا دساف عابطلا هدهم كلنا ىرت الأ كيخا ىلع فاينل ادا دس قحتسلا

 رفاولاامأ أبو : ةسدملا 4 نم عرافلا 0 لهاجلا نيع ثا لب كولا نم لهاجلا هجاتح

 اكن هلمتح ال ام لقعلا فيعض كا ودعا *ىسملا لباش ام دنع كندا ام لقتعلا

 لور هلع نبي لاذ اقيءاصللا (لغا يرق لوقت ال كرد كاتو كرت يفاهنا كتمان

 هد دانا تيخف افاوق هلهشو كاك بساني امي هتلماع اله . كتحرد نع هط اطحاو كنع

 اللامع ف ةافسإلا 8 يشع | م دنع فلق“ لكلا فوضوللا اع ا أو ٠ 1 تسكر

 1 لا نعو كيملا نع ترظن ولو كد ان

 ا ! أو. عوشخو راقوو ة همم 1 ٍِف نراخ || لابكلا ةيلح نيلهتملا كلاما ٠ نم كلح

 5 ادرب صضفتل نال ءوج روض ل هَ 1 نب كنزحا أ ل هآدن 5 امي

 ب تيطبإ هل كاف ا مدعملا صا زرماو هملعيو هدشرب هل ميك َّك ميقيلاو هيف نك هل ل الأ

 ىلع رجح كناف رثكوا لق كلاسلو كل فا هتايح ظفح يف هقفنيل هعي» عاتم الو هسفن

 درا || با .رذتل الإ ترهظا مو ناكل زا انتكا ٠ نم هءدحصت اع هسيلمو 4 5 هنوق ناسنالا

 50 م رايدلا راعل مزلي. | مم 35 نوعاتم ضم دارفالا 8 مدعو كنع دقنلا رسهح نم

 تيهذ اذا كيح_صت ةمالس الو ته كف اذا كب ا الو تر كعب كلل امه تادح

 كحاشحاو كقاللخا نا لع ناهربلا كدب هلأ ةميمذلا تاقرعلا ا كفيك 0 أبو

 تاروذاق هب فظنتو عابطلا سند هب رهطت ام كماعبو كدودح دنع كب فش بدؤم ىلا

 نيلاتنملا ني ةحلوتللا نيف كششب ى 5# كسنح ءانبا كناو>ا ردق كفارعب و ةلاهملا

 ىعدملا أما أو : اوك ال بارخ 6 نيعاسلا ةمدالا املا يدعم مدقتلا ل ل عاطق
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 لاعفالاو ة.هدلا لادغءالاو قطنلاو ديعلاو زيبقلاو كاردالا هل : موش نسحا قى قاخو
0 

 11 ١ 9 0 1 ١ "1١ج يل ما كاملا
 ارظانم هأ ىرب ْ دوحوأأ ف ب٠*و لقو هاهم 5 يلهغسأا دودولا م ا َىح ديمحا هيك

 شحوتلاب ناويملا اذه ىلع يغقب ووذ رك الب كح هسفن لمجو هراكفأ نع فقو هنا ريغ
 صقتنلاب هريغو نيملاب كاذو ةنايلخاب اذو

 هنن ذأو .. ةنغ ردصي انةطالابسا نو ايصر ا (ماتز هما جرن اسال النوايا

 دفق 00 ناك ناو هك انين ناك ناو ه>دم الأ هريغ ْنَم الو ام هظفل نم اتغع“
6 

 ىلع فقتل هسنج ءانا عمشنر هيريسأ اراعح نو ايدعتو (يلظ اها دجوف ميل 6 هبريس يف انرظن

 اهاطم ح حرشلا لم اعاو عوتلا ن 8 أضع رظنلاب اي .ال ثيح هلا اغل تاياغو هراشا مئات

 زك

 نوكيرو هعشسخ ءانمأ ف 50 مايل هده هيلا مدقللا هءاف» قالخالا بدهم هيلا رظنيل
 - .٠ 1 9 5 .٠

 اوحنو ةلاهملا 520 | عونا || نالعأ 00 اوحاصيأ مولي مولا مهماعتا ف نيتفنولل انوع

5 . 5-5 

 ءاوهالاو ضارغالا هات 5 ةسدالا ممريغ نم

 ع
55 

 ىلا ناف هددصب نحن يذلا شدوتلا نم اذه ناف لادملاو رّوهلاب ضرغ وذ لجنس الو
 خوي نا نيقبلا ينو . مدعلا فرج انش ىلع هب يلتبلاو ةلاضع ءادلا ناك ملقلا ةرداصم الا

 تالاكتلا بايت اوسلو. الافطأ اهنابل اوءضر هنابشو ةرفثلا دعب فراعملا مهتلاعسا رصعلا

 هتالغنا سان الان ارا ١ يضخ هلا ها ءابسلا ىرب "يالا قب م رف ايف
 م كلذل 5 ال ءالؤهو ١ ري رش م هنوربح يطال نا له , رايح دا قش ”دفش ذ ةدسافلا

 55 كاع لع منك ١ ةسدملا تايحاولاو ة ةسأ بالا قوقحلاب م4 يحو مهقالخا ا كني م اللا

 نمو ظوفحم وا ءورقم وا دهاشم ىلع 0 فيتا رملا نا 1 مكستلا لو مالكلا م

 5 5 نايعلا هت 024

 كاةعرفواو كلع رزغأو كسفن نعأو كلاكش لمجأو كلضأ ن دس اب ما

 ري 0 م ةاهأ اءملاو كدح ٠ نعام راينا ار ماا ديزع كمقأ ام لمعلا: م بأ اي ١"

 لكشلا ليما اهي ايون. دوجتولا يف اذب نذل دلل 0 20

 هيأسلو كخا حم ل 7 دع ةوسؤ - 6 0 0 روبنلا دع كبيعذا و ةلئاقملا دنع كِئلْمْها 7

 . 5 دأ ا . . | 5 . 5 5 0 هك اا
 هه مل دع ىذ نع كتادعبا ف يبقتلا زب زعلا أما او ! كرصارغا نم ضرغل هإدق وأ هةوومح



 .ةلدشللا

 يدعت ةبقاع وهف ناسنالا ىلع هرظن عوقو درحع لايتغالا نم ناويحلا هلعفب اق . نانالا

 ضارمالا ضعب ثراوت نيكسلا اذه اهتراوت يتلا هتءاساو.هرصاغ نم ىلع لوالا ناسنالا

 هاياع“ نم ترام ىتح

 لفطت دقو -ناسنالا دجوت نا لبق رايدلا طتخمو ديلا عضاوو ضرالا بحاص هنا لع

 هداعباو هيلع قيضتلاب : فاك كلذ دعب و اهمف همحازو هرايد نك عيسسلا واقي ناين هلع

 كك, رثذلا 2 لا اذه مدعأو اهصتغال هيفايق نم مكفول ولو رومعملا نم

 نكسملا يف ةكراش ىتح هيلا عضخو ناسفالا ىلع لاتحا يذل 0 فك ال رظناو

 ىتح هساح ءانأ ىلع هب رغيو ةوادعلا هملعب ديلا هطول انااا أ كتعاو هيرتشملاو 0

 لبق ةيسنخلا ةوادع فرعي ال ناكو ناغتو داضن يف هلاثمأ عم هريصو هروط نم هحرخا

 ءاقش يف نيدكعلا اديف «فراغملاب ال فراعملاب قادن ىنعم اذه» ندمتملا ن اتالاب هطالتخا

 ديق الب ناشنالا فاخ ىرج ناو بادو ةئيل شرف لع مان ناو نحسو تويبلا نكي راو

 راص ةيدملاب هعابط تريغتو ناس الا ةرشاءع هقالخا تدسف يذلا اذه نا الا طابر الو

 نا هلع ليفع او راصمالا يف هترتعا ىلا ةنكحتولل 'هنطو ىلا دوملا ةتكك الاإل علاطلا سوغنم

 يف راص ةلاكف عبطلا ناسو ق ةالتا ةياازل هلامأ لمهو هباساب ملكت تا 07 قحتلل

 متزو ابكي نيم ووففلا' ىلا ةهألأو كذلك مزهم اهو ميهملاو " نان الان حست ةلومتولا

 ل مسقلا

 تابو هءاغ نصخو يراربلا نكسف هقيقز نتدهسفن لع فاخ نم اذهنم شخوتلا لبف

 الو ع و الو قلخ هيك الو.ءضوا هس ال دوجولا يف راد نم ءا هودع 30

 ال مولعأو ٠ هع ماسلا لوقعلا يوذل اذه ُق ركملا . هتضبق يف هلك كن كا ولو كلع عنش

 تانج تالا كيا يلع فقره اك ناو (لدقلاو) ئسلااا ردكم ةيضنطما ل نرش

 تعكف, نا 7 نابنثالا لا :لبع ال عملاو ةنم نكمت نا دن هلا نغ مغرب 1

 ةدم 0 اناا 5 انتاج يف هلاح 0 2 "ناو أ ايلا 2 هّناغ 0 ةوادعل

 دود>ولا 6-25 4 .يميهلا نمو اهم اليئاغو وا هنااا لملاع اريك ف ةرءنل ه١ ضتخا ام

 ةروص قاطعا ىلع دحو مركشلا لاما فراغملا بر ف انيقاللا 3 ندخل ناوين كم
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 الو هنم ماقشالاب ي ذة ةئيس ىف ريش و هيلع بقاأعيإ م ني نكس ادع لاخلا

 م -_ هتءار م ملا ل ىع هنأف ه كلذ م هدمت وا 42 حاس م امداد 5 لعف

 كمل#م قبلا فرع يود اهرخ 7 ناو د>و ناكم يأ يف لتق, هضرع ةراهط عمو جهلا

 يف معتلا امل طةخلا وهو |ءلظ هناطو 15 نم درطبو كح الو ةبانج الإ حدبو برات مل ناو

 ماهوالا ن م فوءصاأ وهو ادي هأرو مانغالا | صعل درطب وهو 1 ل اساالا هنظب 5

 هةميرسو ندو هيلع نأ امزالا 10010 كعب شحوتلاب فدعضلا اده لع كح اذاع ىردا 52

 نارمعلا نع هدعب كعب لاتغملاب هفرع ندو هلا ماهسسلا قيوم هد.ص 3 ةوقلاب

 ةيدوبعلاو لذلا نم اقئاخ وا دوجولا يف ادهاز يمل مايالا هتدعاسو لاملا هتفصناول

 هيي انام وأ 35 0 ا ركملا ةيفرل ايضا قايل ا ل فيضافلا اعزاك ا

 دعبلاو ةلزعلا هيضتق كلذ لكااع اموا ةيدصعلا ءاظع ةوطسو عامجالا ٍِش نمار 1 وأ

 أم هنا لع حئابقلا ن 4 هيلع ردقام أم لكب هام رذ نا اندلا هءاع فب٠صعل تلو : تاضنملا نع

 ةروب «:فرلخلا 57 0 ف ا ضرأع الو 17 ٍِ ا عزاب الو ةنبدم لع ةراغ ند

 الاب هر>ح> 6 هشوانيو ءعدادخ هضرا هيلع ءلخدب هناف ناسالا ءنفا لا موحشلاو لاي الا

 صر عمم ريغ هل_س ف باف 71 ناو را>ئتسا او و عيب داع نم هرايد ند هجر و قدح

 لع يدعتلا اد- 0 نم تغب هرسد اوأ ةليغ هلت هو هيب طلا هتايح ًاعتمم هلرتر نا ىبا دا ةءاج 3
1 

 د يص 1 هردح درا هيلع هدوهح ن*و ٠ سارتفالا فرع 5 اسنالا عمطب و . ةعفادملا

 جم لاتقلا يف نيجي الو هرحج يف انما مادام ىذالا ىلطب ال ةيعيبط ةقيلخو ةرح قالخا

 هيلع باوغ

 كف سننوم ريغ عمك الو ىللويم قع انيس كعب اي كلذ ىلا نايألا هاملا نمو

 ىلء دود>و هأرثو أهارب تالاكاف نم هلو> 3 انيماع فتاطءبو ايلا: لي ؟ سون ن م 4وم

 تاو ةنايملا ذا هنعف ادحأ ناخ ناو ةيانملا فرع هنف ناسا لع ىنج ناف مفاديو اهب

 هدوحو ك_هيع نم نأ ذاسن الا لا أوفا 5 لع مل لا ل هى هيونأ ة رطف ىلع 2 هدولوم 7 و

 0 ل ةحزتمملا ءا هدلا ةده هصالخ اللا م أمو اهضافو 6 |دوه ىر>و هيونأ 6 قوز
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 ناسضنالا نأ ل 02 يجول ميهبلا ةلمسلا( 3ع 6

  3 7 1١ةيناسنالا دا+ يف (

 شحوتلا مذ دئارجلا تدتا اهب تقاضو ب تكلا اهم تثام تارابع انعمسو انأرق املاط

 الو وهأ٠ شحوتلا اذه ىلع فقث مل اننا ريغ كاردالا دقفو قالخالا داسف هبكت ص يمرتو

 نا ةيقلا نم لوا نعخوتلا ب "را نا غال قتسوبلاو نانا ةرعسؤللا نيرا

 ريغ م ولظملا اذه مذ 25 1 نسلالا تقلطناو هحيبقتو همذ يف ةغالبلا دابج ترح دقف

 رداد ةئانلو طارت ران نااار هل اه رع ةتطرعتمالو انكم لماع ىلآءةرظأت

 را نكل و ةراذان نيعالاو قطنم ند 17 و هحافم ناذ "الاف دش ص نه لاضالو ه.نم

 عاربلا نم باطب امم اذهو . اذا نكلو ةقطان نسلالاو . مالا نكسلو ةأيبم راكفالاو

 لوط نم ةاودلا تال اتوب ازقلا ةذنق ملقا يمت دعفا ناسالا نيقلت ةداتمالا نمو لاخلا حرش

 ءافعضلاءالؤه ةمحرف . تاعتمو اناشنل انا ول تو ماا حبصي د دادملا داكو 0

 د ايس هناا" لوظ ايششو 0 هرطس اع 1 1 انَقْص ناو . قالخالا نساحم نم

 حرش اع روط.لا بط لمانالا ربخم ىلا هانعفر هع هللا ُ غلبا ناف اهتاتلمأتو 00 هتلاقم

 ارق و اياظش هلمجتو هيرفت ظيغلا نيكس هيلع لازما وارذه ناو سورطلا رودص هن

 بابلالا دقفو بادالا عايض ىلع دادح بوث دادملا نوكيل قاروالا رجح يف ةاودلا نطب

 : لوش هباف

 للفلل لا لابو نأألا نوح دعوا دلك نم زشن اذا اناويطلا نا دس اننا اتكا

 را ايبا وات اراغملاو لور هكلاو ر اغلا ف هسفنب رظاخم انيوتفما انهو راس وللا

 هدغ وا هنيح يف تام كلذ يف يلاس ال ةش>ولاو ةدحولاو دربلاو راو ءايظلاو عوجلا قاع

 نم فنأ هناف شحوتلا مهما هيلع قاطيو ندقلا فدو نم همرحت هلصو يذلا دملا اًذهو
 عراوشلا لدن بوعشلا براسميو ةيلاعلا روصقلا لدب لابجلا غعاوشب يضرو ندا يف ةماقالا
 هيلا نومك لدب ةرئاغلا ةقريكلاب و ةرهازلا ضايرلا لدد ةعساشلا يفايشلابو ةمظنملا

 كاردالابو ةعونصملا بايثلا لدب ىعيبطلا ءاسكلاب ويبدالا عامجالا لدب ةشحوملا ةدحولابو

 يرق ريل ةيدزماللا لدم حاملا ءاققلإاا ةقلؤلا تراسل 10 كرت
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 هللا 1 لكتاو هللا دمع نام لح دليلا قف هلا 7 يزو ماو هراد كملا

 نا ينلا !ذه ىآر فيكو ةفيخسلا لوقعلا يف اهماككتساو ةلفنلا ىلا راغنا (تيكبتلا)

 007 مدعي محو هب ذكي نا نكت و هرفس نم هدلو رسضجحو هب رثفي مف فكيقالاب أمهرلا

 تايرو: م ن< 06 ما نع هرب هنو دعب يش ل 8 ننف وكلا كي 000 يسأا دوحو

 ع

 ولف“ كن 5 هاضرو بديطلا حصأ هأوبق 1 اده.نم تعاو"نامآلا] قع اضف ميلا

 قح الاجل لوقع جتا يتلا تافارملا هذه د ايهاب هرغضص ُْق 5 ًاذهكلا 2

 هيب هر لون كات | واق دقو ةفارتلجلا ون ةجانوبلا اكان هولا ىدأ يف ةبعا مهتريص

 فلو تاساك ىلا نكرو هايند الو هيد رومأ عت 0 2 قم ارقي نقول كوالا

 هللا لع لكناو 5 دبع نم دخ روق لثه فايرالا ةلهج

 د هنا ةانيعا نم تايم 2

 ( هس :انسدلا نام نع رداص وانا (

 انتسب نم نيلقكل لال تالقنا قمااب :نوعجإتي ءالبنلا نطو نم :اقوكاع انيلا تعز

 اذه نم انبحتو كلذ ابءاسا دقو: اني رشم نه تسل لثاذرو 4 محلا عتتساو املا نيشتتلا

 ةيقب يف هنايرس لبق هقورع مطقو هيف طايتحالا مزل امم اذه نكلو بيرذلا جورملا

 كري ن.« نا ىلع ماعلا يأرلا رقف ةيلعلا ةرئادلا ءاضعأ انلاجرا ىوكشلا كانت انمدق انترادا

 يف فارساو راق بملو قوسف نم« ءاثد ام لعفيف مثاهملا قالخأب قلختو بدالا ةياح

 ريقف راقتحاو فِيِعص برضو نيا 8 ةدد رعو قح باهتناو هب قيلب ال هفرتو بو رشم

 ادافع نوكبسر بع كلا ءايناوتل هكا خاسشو هياسلا انت لاول نب قي مولظمب نالذخو

 لكو يئاسلا انماسو نم 25 هفربشن سلب ىشنحل نمل: انالعازا ذه انردصا دقو ماهم ملا هب

 هل ةناها هبا نم هب ورشا ىنالكا تا 11 هيئرصن انباذ كلَ 55 انترثاد هيلع ترثع ولع

 ةباسالا ةظحالم نم مويلا خيرات يبدالا لفحتاب اذه ردصو هريغل ةربعو

 ءاضمالا(زدسلا ثتاكا) ٠ ءاضئمالا (لشفمتلا نسئرإ ١١١ ءاضمالا (ةزئادل كايلم)

 رم رالا فرشلا ةيناسنالا
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 لاقف باععسلا يف شحصي | مهتلاو ريثك باح صح تقولد لامرلا لاقف . هدك باغ هلا

 3 ىدابو هتمي يف هسفن ينغلا قندو هدك القلا لاغلا لاق. لطفا فا ولا م نظا يغغلا

 9 0 هنا ةلئاق ةلولوم ةخراص تجرخن هما هتمم-ف ينلزلا وأ اب لاجرلا زعا 0

 نم ءاسنلا اهبل عت ءاو؟ تتوضو ثعاشف' كامو وشاء بخ م أ هوبا اهل لاّدف

 ا هونا ساجو قاس ىلع سانلا تءاق ىت> ليوغلاو بدنلاب نادتاو فدلا ( 0 ُخ

 الءاح مهملع لخد دلولاب اذاو طايعو طايش يف م امس و هدودخ ىلع ليس هعومدو ءا 1

 بادكللا كاتب لامرلا تفش) هال هما تلاقو هانضتحاو هادلاو هردناف هداوزلا ةبيكز

 الاونهنن نشتفغت نيهك كاقحاا يل: لاق :لجازلا هود ولام قعازلا هيلواي تلاوءانشل َلاَقف (هد

 هن هجوتو هذخ أف هنطب قالطا هدلو هيلا كش ةهرب هنا مم سلج نا دعبو قح همالكه در

 هيلع ةيشام ونظب و همالسلاب هج نسحا دلولا نطب شوخ هحاح انل ىو هل لاقو لامرلا ىلا

 ل فاتن راوع هنأ يغلا هل لاقف . دإيلا 3 هسفلب تحمي يشأ هد دلولا لامرلا هل لاقف

 ٠ ىفلا لاقف . هتكسم هتخا نرجأ هدك يل لوق اودأ لامرلا لاقف . ينلزلا ونا ماكدمبلا يفومل

 رع و ةماللثت حصص حوريوهو هؤصسف ةدإ2 هور هجاح شيفم لاق . هصاخت ' ىلا هناو

 قيال ةلولا ىلا اطهر اك وغيا اه له ويما اخالا نضج هيلا رضاع كقول أللا نالااوعو يغلا

 . كانه هلاعاو هيلاتبسالا لاب اعلا نا هطقح كنك ال 3 ردح افرح الارامل دنع

 هيلاتبسالا ىببطلا لاق . دولوم اهنم ٠ علاطلاو دوم اهيف لخادلا اد: هيلاتيسا ىغلا لاقف

 ىتتعا ناسا اهلخد اذاو ةفيطل ةبوداو ةرهم ءايظأ أممفو نيربتعملاو ءارصالا دالوال د

 كاي وتعب خرا :ا لاقف . مايا ةثالث ره رثكا امف مم هالو اهلخ د اذاو ءابطأالا ند هع

 اممم ذخؤي ال موكا ضارمالا هذهو موجنال ام يا لاقف . مالسلاو هلولمعأو هبا لوقي

 ضصيخشتو هتاكرخ ةدهاش-و ضبرملا ةيؤر ىلع فوقوم رمأ اذه ناف ءاودلا لع لد يبث

 ان: ئذيش اي هَّللاو يننلا لاقف ءابطالا الا هن موقي ال اذهو يعاودلاو بابسالا ةفرعمو هئاد

 جئاورل تييطلا لاف . هيفشد انبرو هخيسفلا 4 هرذلا 0 الو ابطالا فرعا ال

 هللاو ىبغلا لاف . حسفلاب هرزعت نا كلياف وخان لااا تئدحأ امي رهن ةرضم ةمركلا

 لخذ طوطنز وبا شولوقي الو هيهاد يف حارا باطاي هرخ ا ارو هللا ىلع تلكوتا ىديساب



 ولا 7
 مدت ىلع اوص رحنو ةيملاو ةريغلا عبمف ثيعبنتل قافتالاو رييدتلا ن حي هيلا اواضو اه رادقمو

 فكئاوطلاتايعج تدقعو ا هده تع اذاو 55 ال ال دلقم ناسنالا ناف مهمعانص

 ةقثلا نم مهف هارت امل اسهلامعأو اهلاغشأب ةموكسلا مهتصتخا داصتقالا قيدانص تحتفو
 يقرشلانركفلا ناف نال ليبلا:اهر وتب ال ةللع موعتولا ماع يف عئانصلا ترهظو ظاشنلاو

 تايعمجا هذه دقعت مل اذاف الاو . ةراشالا ن نزحت هبل ال يرصملا نهذلاو يبرعلا لّعلاو

 ىرب نا ثان الف م امدعاسع اهنورت ديعتو مسهنعش هموكحلا مو قيدانصلا كانا متفتو

 اًؤاش فيك ممنوفرصي_ ( انم مهتيلو ) نيلومتلل امدخ ( مظعالا داوسلا مو ) ةعانصلا لها

 اهتوق ةيعامجالا ةئيملا مدعتو ءابو الو برح الب الاجر دقفتو نوديرب امف مهنولمعتساو

 الو . ريغلا ىلا ع باوط اذا ىنذ وا توقللا الا هديس نم 030000 5 ديلا ردعت

 نم مق ةعارزلا لهاو مسق 5 اهميلامو انتم رضي, ال ةعانصلا لها عايض نا لفاع نظن

 امس ال عيشتلا ةرثكب ةيعامجالا ةئيملا ماظن لتخي يناثلا ليبقلا نمو ةورثلا دقفن ليبقلا اذه

 هلاعف حدمو همعتأب يحس امرغ مدخ اذا لجرلا ىرتف هيلا ليملاو بي رغلا بح نومرغم انناو

 كاع نر تيننا مغاونا_ مايونلا نرمدخم نم ازيتك فاينالذ عزت مهنا داعو هدالب لها مذو

 ةورثلا مادعاب انتو اندقفو انلاجر انرسخ نيبنطولا بناج يف ريخأتلا نم هارن ام ىلع ةعانصلا

 بهذملا عاضو ةغالا تدقفو ةمالا عابط تلوحتو انتءان_ص ءاقرا انشاعم ىرسا انجللغاو

 نوقراغ ةلفغلا راح يف نحو ديلقتلاو لامهالاب

 *« ةفيرخم ٠ع
 ) هللا ىلع لكتاو هللا دبع نم دخ )

 طخ ه هل لافو نيلامرلا ضءب ىلا هجوت هتييغ ةدم تلاط اللف دلو ءايبغالا دحال رفاس

 كيماياو دوعس كعلاط.تنا هللا ءاشام هل لاقو لمرلا يف طن «هنزا ىم 7 فوشو لنرلا يل

 ءانتو يشقتو ثكرتو لعزو حردسو دعو موقتو برشتو لك ان كلاربخي مهلا فوش .دوعس

 كابو هج اح سلاطو مالك كركف فو ضرا كتمنو 5 كقوفو رس و تنييركتو ظقمتتو

 ىلع 4 ' لاق نيم "يش لك فرعي شكيلنتلف امانا تفش هل لاقو ه-قةيفر يغلا زءغف ٠ ينغ قب

 ينبا ىنلزلا وأ فوش هل لاقو .لامزلا ىلا تفتت مث هجاح لك ني مب معا هلك اد هل_هعب يللا
00 



 5 فشلا
 ( هينا ) هب ةمحلا طلارب 2 اذاف كلم ةفاظن لع ترعب نم ىنعنع هلك اذهو رتم ىتنس 8

 متل نيكسملا رطضيف كل بولطملا لصا نم ةثاملا يف ةرشع نع كلزانت نم سأبال هل لاق

 هنوبد ةرثكو هت بارخ لمعلا ن*ءجرخ كقونراك الا طمل لش هلوش أم ىلع قيدصتلاو فغثكلا

 يهو بااجالا رقتفت ل ل تاق ناف . ةقثلاو نءالا دقفو رقفلا يف دساحتلاو ضغابتلا همقوأو

 6 باعالاوب ينجالا تحااقو ءرتس م قلق ا! ةنني دلال اعالاوةميظحلا'علانشلالا لجأت
 هتميق لمع ىلع همواسو يننجا ةلواقم دحا دارأ اذاو تحبق وأ تنسح لاممالا نم هب ءاج ام

 لاق هسا> نم نال مدق اذاو « هيئح نا نيتيم انحا ولتامت يد » هل لاق هينح ةئام

 نيعفلا نا كلذب هدصقو < هينج نب كو متورط يد نونجم لجار يد يبيبخاي »

 كارو مهتورت ةدايرل ةليسوو ةليج ةليضف هذهو ًاعم احنريل هنطاب نء هعم لغتشي وهو هوخأ
 باوما ذقن مهتءانص مدقتو مهتورت ةداعال ةعانصلا لها لصوت اهب 0 لسا لاح
 ةلذلا بابو ةقافلا بلاخم نب كل ذاق ْف عماط 2ك

 ءانبا مدقت اهلامآ ةءاغو لبق هيلع تناك «ريغ نآلا انةموكح ةئيه نا ينطو 9 مب

 ىلا تاكو اهماف ةيريخلا اهبعاسمو ةليلخلا اهلامعا كلدب دبشت هيما 55 1 دهتو نطولا

 .ةحالفلاو ةعانصلا مدقتب الا لام الو لالا الا لاجر الو لاجرلاب الا ةلودال نا نوري ءا ما

 ةفئاط لكل ةيعج دقع يف ىمسن نا انهزل ةنسملا مه راكفا لع جمدعأسم يف اندهنحا اذاف

 نال بنزللاا نيف دمي ا هزم ناكل عال« نم م مماع أرط اذاف اهثالقع ةسنار تحن
 ًأرطي امدنعو لمتحم ا ردّشب لامعلا نه هيف عزوب مث ءاشيام ذخأيو ءاشي نم مواسي ةفئاطلا

 لعف هب هنوريدب لام سأر. همزلب لمعلا اذهو . اذكهو لوالا يف نكي مل نم هيف عزوب هريغ

 عومج او هرادتقاو هنوق ردق ىلع ما ماهس ةفصل ملاص لك ىلع ةضإ رف اوضرفب. نا ةفئاطلا ءاسؤر

 علاص لك نم ساجلا زجحن خابرالا عزو ام « دنعو لامعالا كنب رودن  قودنص ِى نوكي

 لها نم بللاغلا نا ثيحو . رعشبال ثيح. ن٠ ةور اذ حبصي ىتح همابسل هفيضل اءزج

 ؤه اولزات نا انئاوخا نم ءاهسنلا ىلعف 0 راوسال نودتسا الو نو اوتيل ةعانصلا

 غلا الو قافولاو داحالاب لامجالا ةراداو داصتقالا قيدانص لمح ىلع مهني ٠ ءافعضلا

 ةورثلا ةدايز يف مثداهمجاو ابوروا عانص مدش نم دارا يف هنوأرقي ام ضعب م-مهيهشلا
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 يتلا دقو كيلاو كلم هرمأو كيردي نيب دبعلاف لك ىلعو هنع علقأ بنذو اهدصق مل ةوفبم
 « لجو زع هللا قتاو ءاشن ٠ لمفاف لجالا ديلا ٠ كيلا

 ميدبلا ءاشنالا ىلع هرادتقاو باشلا اذه ةياجن اسوق بطن ذاك وهأللا لع مارق الق

 ءارقفلا دالوا نينه: ليكولاا:هل لاقف شرق قلاب ةسيئرو هنالك النه نوكأ تيك ىلاقو

 همدقت ىتلا نبلا اتا لامفا لعفي الو قافنلا فرعي الو ءارمالا دحا ىلع هيب وس هل سيلو

 يف طسوتلاو نوحلاو ةبب وى اب ةلبملا هيف تقرت نمز يف هلثم رخل نئاو تاباغلا يوذ دنع

 يقراالو ةنايللا لهادب رث الو ةيب وسحاب يلابتال اهنافةرضاملا انتئيهيف مدت فود جئابقلا

 ايابخ اياوزلا يف قسال ىتح باد لاو فراعملا لها الا

 طك ىيملو مام دوجو ءاشن الا فرعي ال نايك ن٠ ةبيص. مظعا (تيكلللا :

 ةيقألا طرارسبا نم نوكي نانا نضام ١

 *« ىركتلا لضيوولا وسو ع نا ذا

 العا .ةورن دوعنو اي لي هنو اهاهأ رةتفاو قرشا عئانص تنام ببس يأب .”لاؤدلا

 ةقثلاو نءالا دقفو رقفلا ابر وا نيذللا مهضغابنو اماها دسأحتب عئانصلا تنام باكفاوفبا

 واهبملا ةقتانسل اه راضملا ملهي اابلا ليبع حتف اودارا اذا لامعالا باعصا نم كلذو . م

 اذاف لمعلا كاذل نيمملا رادقملا يف صقانتلاب مهو صاو دازملا ةمئاق اهنومسي ةقرو مهل اوعضوو

 هئامس.أ "لع لوقي و هضيغب كرحتيف ةثاعبسل لع دحاو لاق هينج فلا يواسي لمعلا ناك

 تحاص 7 نيتئام ىلا دازملا يتنب ىتح كب ةئاماث ٍِس لوش و يناثلا ضيغب ك رح 3

 نم بلطيف صقانتلا اذهب حرفي هنكلو نينئاملا نع الضف هلمعب مودال فلالا نا لمعلا

 تاغوصم 6 نيكسملا ؟ئدشتف اليوت عش را امراغ تأ أذو ا لماعلا

 'ىدتسش نيلي 201 هيحاص هيلا هجو لمعلا ىهنا اذاو هتيب ةيعالاوااي ءاحو هتجوز

 ةمالبلاو. نيرا نمهقلا ننلزا مو رغلا يفاأ رياغم لمعلا اده هل لوشو هنعلو هيخا بسلا

 هرشق ضايبلاو غراف ناينبلا باقو ىليلقريااو ىلع ص مصيمطلاو بارت هلك لم رسهقلاو يتارمعم

 ةرشع صتاب طئاملا كمسو صقان رادجلاو يطاو فقسلاو مئاق ملسلاو دراب سدحلاو هدحاو
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 : ههه «لكدالو هدر لبعأال ميملاك جزخب ىتح همر كاولممو هلم مداخ

 ناسلو حبص داو فلالاب نقرصي تانو تيارا ىلا هسمال اف هب ش يعي بدا الو ا 0

 راهعلا علط 20 هيد اني رقفلا

 * ايابخ اياوزلا يف 5

 هيف هنو اراتك 1 الل ممشيو هل لبيب اق هلم ىداطخ لعف نر ومأملا طق ىكح

 وي دوصقملا همش فقوو باتكلا علال باتكتلا ءابسوو دحا باطف ةباجالا هلأسي و

 ةرايفلا رنه ءاويتيك// ىتلاوايتللل نمي وردلاعهأ نم ةليجي عمتجاو باتكلا ذخاف ةعاس فص

 « هلردن رالوق ضورعم »

 نكلو كلذ فالخ انيلع بجاولا ناكو مولعم راص هيف امو مب ريكا الا انل درو

 نياكردقملا نا ثيح نم نكلو أطحلا دصقي ناكمل كدبع نا ولذو باوصلا يأر نم أطملا
 يارلا نكسلو تقولا يرادب يف ةيضقلا ضرمع انيلع بجاولا ناكو ماركلا ميش نم وفعلاو

 مدنفا مالا هل نأ

 نكي ملا ةفيخسلا ظافلالا هذه يريهأ بطاخا فيك لاق ةرابعلا هذهر 0 عمس الف

 نع هتيهام ديزتال اءاش ناوبددلاب نا ىلع 0 همنف ةحيحصلا ةءاتكلا فرعي نم ناوددلا يف

 ذخ.هل لاقو هرضحتاف دوصتملا ىتكسا باوالا ةباتكب هرصأو رومأملا هبلطولا شرق لام
 هىدن نيب فقاو وهو نك مقلا لوانتف ًاراذتعاو اناني هلو بتكأو صاالا اذه

 يالومو يديس

 يناف هديا دبعلا لع سج اوف بدالا دح نع تجرخو يسفن ىلع تدنج ناو ىفا »

 هنعوفعلاف ةردعملالوبق نع ةبوتلا باب قأضو مظع ناو ينذو 0 عينصو كاتم ليغ

 لعجاف ابيلا ليمت ىتلا كرارسأ نم رس ينع ءاضغالاو اهيلع ترطف يتلا كتانسح ضل

 ٍكتمقن كيس.مضف الاو.قالخإلا مراك» قيتع ديعلا كرئاو يلاوملا ىلوم ىلا هب رق ىنع وهنعلا

 آلا هعسيال ثراو ىلا هرمأ لاو هلهأ هقارأ مد مد نم لح تناو كتمعن دبع رحب يف
 ةمدخلا يفق داصلا مدمت نا كاشاحو يباساا كبت :االج ماقم وهو الأ هب ةبلاطملا نع لوزتلا



 اسال واطول 2

 مينا ةشء٠مو تاجاصلا اصب صقارو راتوالا دشن ناك دوعلا حلصب داوعو تايب رملا

 نوصلاب كف ماق هلم يف دحا ر ءأت قلي هلئاضمب التفت هك يفاوقلا ترب نجامو

 ينانقلا قارا خبطملا مدهو راليكلا قرحأو فجنلا رسكو شرفلا قّلصو يبل 0857

 خابطلاو 2 مداخلاو ششلاب كولتملاو ةشلناب ةيبراللا ترشو ةئرقلا ددع عطقو

 هتخا ىكبأو ةعضرألا بايت قزو ةلاللا لجر رثكو ةدادلا نيع 0 تنل “قاطو قا

 يذلا هدلا سو (ندلا نعلو رف ةكو رجنزو راو رخو هربص مشو هأخا درطو ها نزحاو

 هدود_خ ملتو هىدب سودو همدق لبش ءالخالاو هصارغا ع نم هنكع الو هريس يف هدياعل

 ياسا هسل تنا كفيك فوش مهلوقك اهبلع بش تارابعو املا ل ظافلاب هاضرتتو

 ه.راجو نيتئاع هيبسعو هينج ةئاعلراب هفحت نب رشثعو هينج ةثئاع بهذم ردك فلا نم
 تابورشمو نيس تاساكو هن امش هطساو هنأ مسد شرفو ليعيسلا كولمو نيسمخلا

 قورو خيشاي طسبلا كسار شبعت هنهد ةعمدو شوارج ةيوشو نر. اتشبح ةيحنوأ نيالا

 يشهاعم . ها ينمي كب رضو كديس داواي سد نولوقبو عداوتلا ىلا نوتفتلي مث . هدك هيوش

 دعني 7 نوتتعز شانقسام ىلعسوا أب ابضف . كساس ال تذيب ووقأ» علدب هلو واجلط كراسلال

 لعن كسفن شاعزءام انديسابي لضفن . لمع ةلقالب مادقمأب دعقا . قب طايع شالب دشروخأي

 بارشلاو ماعطلا ةوبش هيلاتداعو بضنلا هقراف دقو ساحيف . اهماع ىكسب يللا وأو ايندلا وأ

 يف الاو انآتكن يف ان>ا نايدلا رومالاو لعزلاو نيمادألا لامو انلام انحا هنا هرابعلا لوشو

 هتم يف هناوذنال دعا نا كلذ ىلع داز دقو ».ياه ًأمأه اوسخ هيفا انن اوشخ قنشو برض

 لاما نم مهضرقيف ىسوم مأ داؤف نم غرفا بويحي ةليل لك هيلا نوتأ, ثدح ًابرغ راهقلل بعام

 هوبسك اب اوزاف اوبسك ناو هتعاضي هيلا تدر دقف او رسخ ناف هعم بمللا لع هب نو ردشام

 تغرف ىتح نيمأع لاحلا هذه ىلع لازام 1 « عزب مك مشن مآ اهلحر تقلا ث رح ىلا: اوجرخو

 نالخلا هقرافف ءيث هدنع قب مل ىتح مهاوملاو تويبلا نهرب و نايطالا عيبا دخاف دوقتلا

 دع نم الا كاذامو ةراجس وا ةمقل سانلا لأسي رودب حبصأو مرملا هدرطو مدخلا ةكرتو

 تح ةنزللا لخاد قامالسلا يف طلخا هملسي ( هجاوملا ) معمال هك ءءهأبأ نافتفس انوه
 ريغ دحين ملو هببال ءاوكشبت م افوخ هنوعد بينو هدنع ملعتلا لقثل هدب لبش وهو رااتسلا



60١ 

 وه:امتاو داغو ل ةجرد ىلا يب لزب وا يب رضي اهف ىعّسا الف يرما ةقيقحو يسف ردق معا

 دف داسقلا [عكاامأو يمال ىف هين فري نخاف كاربملا نيمرهودا كرام لإ دع بلل

 هيثم خو 4 انو م امنت 2 ءة ىو رابكلا ءار ميال: تان رع لثامت هب رع ءارشن أدت

 هل دخلو م-ييلع كيملا نو ءاروألا ديا زوعيي كلاتتو يراوج ىرتشاو هين ال

 تاناملا يف رهسلاو برطلاو عاهسلا س 0 ماما و راهقلا ثعل هل نونسحي ءالخا

 تاياورشملاو تاينيرملاو نووملاو شيشملا نو لقعلا ثهذب: ايف نففثلاو تارجافلا تومو

 مورلاو كاينكسلاو دومربلاو ىكتسملاو بينزلا يقرع ىل !والا ىرنات اخ ارب ةعا نواف محملا

 ةيناثلا يفو هيحورلا هب شالا نم اهريغو ذيبنلاو هريبلاو جوبا و هينابماشلاو رتبلاو يرينعلاو

 نو<مو كينالسو ريمزا دراو ىكرتلا روفاكتلاو يدماوحلاو يتاياللا عنص يدابلا شيشملا

 رب_:ءعلا صارقاو نيتلاو ناو بيطلا ةزوجو يد-ذملا زوللا ىبرمو قايرتلاو يدنملا

 هماخثلاو هشدندملا اهنم تازوج ةدع اذه سكن, تائيهلاو تاحرفملا بوبحو نارفعزلاو

 عاوناو بهذلاو ةضفلاب عسيمجا ىلح دقو بابحالا هعمجو همئصلا هجاملاو هتكنلاو هقدحلاو
 ذخا اذاف عدجملا داولاو علدملا هوياملا الا قيكلا لمع ةراداب موقي الو ةتيحا عل
 مو هبالخ رحخ 0 ىارتيو هبايث لقيو موقي ناك ل فعلا, ةههوَح م فيكلاو بارئقلا

 ةنوملا ىلا ساجلا مهم ىهتنا اذاف رورسسم ذذاتم وهو سوؤرلا ىلع هنومفريو يدب.الاب هنولوانتي
 نولازي الو ءاطو الو ءاطغ الب ةحسفلا يف رخاورب زلا دنع كاذو ضرالا ىلع اذه مان ىلوالا

 ةبوأقم هوجو اهتاباغ نف جر اما دنع ةدرقلاكنوموتيف لاو كا ةنطم اهديراط ل

 دعمو ةفئاخ بولقو ةل<“ ءاضعاو ةعئاَص راكفاو ةيا لوم و يَ م لنويعو ةضوبمم سوشو

 مدختسملاو هلع نع رجاتلاو هلم نع عناصلا لطعت دقو 50 بويجو ةباصم دايك او ةمئاج

 م-,فط اليف هنروس هيد مهباصا امم ررضتلاو فوأللاو فساالا هيلا نوربظيف هءأون د نع

 رودتف لك الا: لطي 3 هيذحل هريغو لايرب رو نيل اذو شرق 6 اده ماضرتيو

 ةبرعلا لدش يجششو ل امك حست يب 7 رعو لغتشد خابطو يرجب ' مداخ ٠ تيربلا ا

 ١م يوشن هن راجو هيلبطلا جسما يجلبطو رانلا ملو يجوهتو يتاوالا رسم يجرفد سو

 ”ىيبي عباتو شيشملا رسكي مداخو نيوؤكلا الغ كامو جالا يوكن ةبرسو يصوصملا



0) 

 يو ناو 7-0 0 8 0 يبل ذبل عتفتو ماا |ن ةببللا

 ع يع 0000 آلات رهن بلو قا ين ةايتنحلا

 رثاحل ةيعفستب كاذتذا ةعما نوكك اناث اهتدج ىلا قآلا اركض لجسنأل ةنارح ةعطل ا

 ا توك يفودو مايالا هيلع رودت 4.:طولا دو# ءاَق ىلع ممدرحو الها نطاب هنم الات نع

 ةبرق هيف قت لردع يف نحت خالا انا لما ال ن الا دئاردل موز ال اذا لوقت كمغلا

 هدب وكل نأ هباسأب ارو هدب ظخ نه لك ىلع 1 'يراق أمفو الا ةلبدم 0 ةلضف

 سانلا ضغب لمف لعشالو هموث رب رس يفوا هيسرك ىلع وهو هرسءاب ملاعلا انف دهاشم ةدب رج

 تداكول.ىفا الإ 0 تي نايا امؤرَش ةدب رخ ىلع ةقاح مهعامجا ن .

 ٌةَدِب رجلا هدنغ نمح لآسأ له ىتبب يف انأو ىنذم اًرمأ مارا نا تدرون كلل

 لك ىلع ىقح لوقأ ل 7 ادهه نق : يدصعم 2 يدتها ال د هريح 8 0 اوا هيلا بهذاو

 ًادنال . غاي 90 يأ يف و ءاشنل م اهف محاد ابظفحعا همر هدد رخ هل نوحك) 0 ؛يراق

 . ةارهجا قف ركل نيرا جاور ديرأ ينا لوقتأ يدصقم فرع نا لبق يف نمظلاب

 كئافج ىلع اوربص دقلو ةيناسنالاءاغتشا راكشالا نوهدخم نير را نا ملعت تناو حالا اما م

 مدخ حاملا ادهو 1 كيلغ هوقفنا م كأتنم نودرتس مهن مهتور تحضن ىىَح مهنع كدعانتو

 نم دجحو ولو هباوخا مدقق ىف اعمطو هيف ايح هتاقوا ةقرغتسملا هلاغشأ ىلع ةدءاز ةمدخ نطولا

 ٌةركاش كيد» لبقت كيلا ابلسرال نظولا ىلا بانّتنالا رحاب همدختس و هتفيخص لع قف

 وفعلا, قارولا | دز. هع ل كلو دمزربلا ريم الوناكل كغم ةائاس زهش دنا ن كلوبقب اهملع كلضفت

 ٍق نك'ذي ال ا: مدح ول كباؤلا ةذقَس معقل ترظا ول كا ع قرولا ةمث ريدقت الا هيلع ىنأ

 نم ةملعت 35 هماش راكفألا كنمدشت 1 زر ا دصقت امو امأ هعل 72 يتلا كنان صضعب فناج

 راكشالا سوا نايخلالا قيال عنا
 ساسي ا وو واسس. اص

 * راها علط فه +

)١( 
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 يك راكفاالا,سرادم زاخإلا كاوح ,ع

 ل هلانخأ ِق يناساو نيقداصلا نإ هئمدخ 8 ا لأ هتمرحو فرشلاو هتمذو دبعلاو

 غرف ىتح ك راكع مداخ ىلع تينت ام دا ةينايد الا قرمش ا قلل كل قا ١ قرضا

 ئدابملا لامها ىلع مدنتف ةفاكلا دمحم لوألا يف كلناف تيبحا وا تكا تن هثيدح نم

 ريغ ناعأ م ةراشالاب تكنتك ناف تايامملا كمشنَو ئدايملا كل ةساثلا فو

 انزل ترما الو اع الا توعد اة 0 52 حرشلا آلا ل لاو عوضوملا اده

 دنع نطقلا نا هبشلا هجوو ابدنع نطقلا ةعارز رك يف دئارحلا داع

 ميراهذ كعب هعاش انك م جابركلا انفلخ ةيركلللا لاحرو هعرز انك هلعارز 0 ام

 هانفلاف ةرْلا اننرأ ىتح ضد.رملا ةملاعم انلاجر اعت ةموكسلا تلاز اف هريغا ضرالا ثرحنو

 اهعزو تراك يتلا دنا راك كلدك 0 ندعم راع ىتح 4ةمد>خ ف أاند_ممحاو ةاتمشعو

 نونف مييفت يف مالقالا ل رع اهل ار الو لفاحلاو تاقرطلا يف قلتف لباقم الب اهبماتك

 علاطي راصو بدهملا طروتف نسب دك قالخأ حدعو ةدساقلا قالخالا مدن تل ال

 ضورفلا ن هاء ارق تراصف هلاثما يف لاقي ام 2 راصف يغلا كر مو

 9 تقلعتو مالا ِق تت اهنارح نا با انكلا تر اه ةايحلا تادعم نم ل ةينيعلا

 مدقو نأ ا 8 ' اق ولا 0 ١ ملا برضيب بدهم 8 ن0 5 مضقلا| 0

 ا برحلل ةريثملا حلصلاب لس ىلإ 8 30 ل تك 3 71 0 ترا ص

 000 200 و تادك ذك ةلأسم ىف ايلاشأ دئارخ أر نم مشوق الا معسل اف كما

 ماك 2 اها اهناف اهلوصف يف نيثحابلا اهئارقب لب ابسفنب دئارملا هغلبت مل دح 0 +5

 1 ور .ملكتلا ةوق يف تسيل اندئارج نا لوقو ضرتعت كارا . ةما نم ةشاطوا ةما ناساب

 انزع اكناف فقاوعلا يف رصيتتلا مدعو روهملا نم هب انيلتا امم اهراكفا اهملع انرح نيذلا انناف

 0 كن زب مذ انراكفا أنرصحو اندودح دنع انفقول باداللا ةناضحو بيدها دهم 6 اننا

 نعي, اع انلغتشاو ابرؤهظ فاخ رطا اولا ري دكلو ناهد الا شوش ا 8 يوقبو

 وقل نضلوع ى ج> ةعان علا تيم ءانعاو نراعملاةرئاد عيسو > يف ادهنجاو انلبقتسم حالص



 ني ب 1 حا
 ءاقع يهو ةغللا ةكمل »ريغ ناسللا يف كلم اذا ةعاتضلاف ! ةيعانشلا دعاوتلا كرذ ال نا

 نم سل ورمع تامو ديزز برضو عفرلاو بصنلا نا عت اذه نمو ناسللا ف ب ةغل

 فرعي ال وهو هنقتأ وهلا نف مزل اذا يمجعالا ىرت كناف هسفنب هلالقت سال ءيش يف ةغللا

 فري آل وهو ةقملل ةئللاو ةحيمضلا ةيارعلا) قطط د نق أش قرتو هلك 50|

 ظادلالا ميوقتل مالكلا ةعانص ىلا نيجاتح راصمالا لهأ ريص امو رع الو اديز وحلا نم
 ىلع لدتس ال ة.حالطصا ةغا اهوريصو اهودفلف اهريغب مسمقل جزمو مهطالتخا الا

 اهولسو ةيكلملا مهماذ ارداصا قدو ةعانبفلا م هلا اهنوموقبالو ثتكلايف ظوفحملاب الا اهلصأ(

 تاغللا نم هريغ اولمعتساو ةذللا لصأ يف ثححأل لصوملا حالطصالا اوكرت اذاف ةيحالصا ةغلل
 ةينامسجلا اهتالاعفتال مهناذ اوملسو اهنولمعتسي يتلا ةغللاب اوسنجتو باريس ا

 هنيعب اذهو ىتاعملا عقاول اضرغو ظافلالا ىهاظمل ةل ! مسجلا ريصن تالاعفنالاو ةيناحورلاو

 مادبم غران لهج عم عزاولا ءاقب مهعفني ال ذا نيلوحتملا نم عزاولا ناكناو مياستلا وه

 اولها خعرات يف ركفلا مدختست ناسلل ةكلم ريصت نا دعب ةيراطلا ةغللا ناف مهم وعش ةريسو

 ليحتسيو ةثدحلا تاكردملا عبو هن الاغش ال تاذلا 'يعب مادختسالا اذهو ممتريسو مهعئاقوو

 ليووو تاكردملا نع ةمججرتملا ةكلملا دقف دعب لوالا اهسنج تاكرلل عوجرلا تاذلا ىلع

 اهريغب اهتغل تريغو ةلقتسم ةمأ تناكاذاف . ةنراطلا ةكلملا هذه هب موقت امل تاكردملا

 أهف مقوو لالقتسالا تدقف رييغتلا مث اذاف اهنغل نم فعضي ام ردقب لالةتسالا اهبف فعض

 قفاوت ليحتسي هناف تاكردملا قافتا مدعو تاللاعفنالا ساكعناو عابطلا نيابي نالذحلاا

 لالقتَسالا .طباؤو نع تاذلا ىعبب افالثخلا كوادملا تفاتخا مت ناو دارفالا عج يف رييغتلا

 « اماذ ظفح لع فوقوم ةمالا لالقت_سا » هلوقب ىرصملا لضافلا هيلا راشا يذلا اذهو

 « ةمالا ناوئع يه ةغللا» هلوشب ىردتكسالا بردالاو

 تيكنتلا يف بتكي مل هناف ذاتسالا تابضتنم يف ثححملا اذهل مهم نايب دم ينأيس

 ايش عوضوملا اذه نم كلذ دعب تيكبتلاو
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 00 الا كلدكو هيرعلا تالاشإلا تمدعو ااسلايف كلم تراص يتلا ةغللا ةيسنجي

 كاش ىرجأ ةئل عهنم, كمت لو مهتنسلا يف مهتفل تتبث امل مجريغو نانويلاو نوينامورلاو

 ةيبصعلا ساوح تعمجتو تاالاعفنالا تبوق اذا ىتح ىوقلا فعذ عم ةظوفحم ة-دصعلا

 ةغللا تعاضا ولو ةغللا تاذلا مياستعضبر ملو اهتاذ ةلتسملا ةغللا نم تصاختو اهرما ىلع تبلغ

 امف تاذلا لمعتسل يهو ةغالا اهمجرتت ةينامسملا تاكردملا نا ررقت دقف تاذلا ىلا ترظن ام

 « تاذلل ميلست ةذالا ةعاضا » يلو ترشأ اذلو يناعملا نم هب موفت
 نم نويعيبطلا ناكو وضعلا نكن ةفيظولا نا يواسنرالا كرمال ىجيبطلا خرؤملا ررق دقو

 ناسللاو ةكرملا نّوكت يتلا يه ديلا نا ىلع نومكحف ةفيظولا ن 0 ىرقلا نان

 تا تاع كلر ادكهودراشلالا نوكت يتلا يه نيعلاو مالكلا نوكي يذلا وه

 اهانكسم | اذا ديلا 0 يتلا يه ةفيظولا نا تتبثأو لوقلا اذه ل اي

 ةكرملل اهانلس ولو كرمت يح اهنملب جالب كباس او نبك ايلا

 اهتصاخ رب اظن يأ ص 1 ةينطولا يه دك رططاو ارك! تماع لل ا

 انوي ناك ةغلإ ميلعت 7 ل عم ملكت الب كرت اذا ناسالاو . ةفيظولل اهدادعتسا ميدنو

 ترهظاو هتنّوك يتلا يه ةفيظولاف هترمث تفرعو ملعو رهظ هتفيظو يف لمعتسا اذاف دل

 ةغللا صئاصخ يف يلوق ترشأ اذملو ينامسملا لاعفتالا نم ةثعبنملا ظافلالاب ةمئاقلا يناعملا

 «هرخا ىلا باقلا رطاوخ ناسللا مجرتي ام مييبلاو ناسنالا نيب قرافلا دسملاو ةايملا رس اهما د

 0 ا 11 1 كرادلا رابعا ناينالل كلم ةعايصلابا و ضن ةقللا نإ رعت هتركذ امو
 ساو رم ةلصانملا'تاكردملا اهتجرتو ةيئاحورلاو ةييناوسللا تالاغفنالاب اهمايق رابتعا

 مالكلا ةعانص نا ملعبلو يتامسجلا لاعفنالا نع ةدرجلا ةيلا ءلا تازوصتلاو ةيغئامدلا ىوقلاو

 كدعاست ال نكلو أطل نم اهظفحتو ظافلالا امهب موقت الثم بصنلاو عفرلا ناف ةغللا ريغ
 نم مكف ةغالا مئادن نع ةدرجم تناكاذا ةبطاخملاو ةغللا ناّقتا ىلع ةيعانصلا لئاسولا هذه

 0 ذل ةييصات راغوا تاوج ةباتك تلكو لاؤمتلا دعاوق نم ةدغاق هنعا ينثال يوحن

 ءالكلا ةغاَدُض ينا ءم يدؤت' 1 ترام قاف ةجللا نا 6 ال نع مرا

 ناو مالكلا ةعاندص بحاص هقطنب قفاويف اهلوصأ ىلع هيدلاو نع لفطلا اهذخأ اذا الا
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 ةََعاَتْبم كلم م اهريد ىرخاب ةجوزتمم ريغ مهني ا 1 ىلع ةغللا مهلا عتسسا ناف

 لاقف نيمفلملا ضعب مهو دقو هموق نم غيابلا قطني م ام قطنيف هيدلاو نع دلولا ا

 ةعانصلا ماكحأ نا نمررقت امب اذهنالطب تماع دقو ةيزيرغ ةيرطف برعلل تناكة للا نا
 يماشلا ليعش نيمأ لضافلاراشأ اذهلو ناسال ةكلم اهريصص يذلا وه نيقلتلاو يقلتلا يف

 ع ناسنالا دارفا نيب يناعملاب راكفالا ةلدابم امم موقت ةيدام هلا نع ةرابع ةغللا » هلوق

 « اصوصخو

 ناف يناحورلا وا ينامسإلا لاعشالا ربظم يم امناو ةيرطف تسيل ةغللا نا يس امبو

 تاكردملا هذه يتامسجلا هسال برطضاو زّتهارونلا ىأرو همأ نطب نم جرخ اذا دواوملا

 لام 7 مع اذاو ينامسملا ضابقنالا اذه نم هملأتل ىبو بحتلا 55 ىأر اذاو ةديدجلا

 نكمت الف هترطش قطنلا لاعبو ريشد لاوحالا عيمج يفوهو ةينامسملا ةيغامدلا ىوقلاب هيلا

 يف ةكلم ريصت نأ ىلا اهرركيو ام قطنيف هنهذ يف خسرتو ظافلالا هيلع رك

 ريغ « ناسنالا ةداراب تسيل ةغللا » هلوق يواسنرفلا يفاش ققحلا راشا ىنعملا اذهلو هناسل

 يبرع نيلفطب انج ول لوقيو اهنم ةنوكتملا ةداملا 43 ةينامسجلا تاللاعفنالا ىلع ركح هنا

 اعيلع انلخد مث نيماعوا ًاماع هعم اهانكرتو ىبعأ ارك م 4 برم اهانلسو وأن رولا

 ايارج الاعشما لمعت يزاول واالاو توكت ةدادل انس © نان ملا انديلللؤل

 درغشا دقو تاقتشملا تايولا لئامت تاوصاب حيصي كنا -- كلذك هن هلي وكت ةكانل 5

 لاعفنالا ةرطف ريغب ءاب الا يف ةغللا ريبغت ناررقب هبهذعو هدعب نم موق هعبتو يأرلا اذم

 ةيسنج نه خاسلاو ةيب رعلاب سذ# هدلو هدلو | لعو ةيب رغلا ىمحالا ملعت اذاف ءانبالا يف

 مورلاب ترصنت يتلا برعللو ةسيب رعلاب مهنفل او كر نذلا مجامالا ا ] مقو امك مجاعالا

 كل ذك مهتانبا نع ةبورعلا مسا خلسلا نير الاؤا ب ئاقبأ عا ةمجصلا ما خلسنا نيلوالا ناف

 تاذلا ميلسنا نكي ملو مهنلع تبلغ دع اقاراعلانعتاو حلا كرت جلا ةسنطا كف مولقن 17

 مدعو ابهمناب اهبكسمتأ كرتلاو مورلاو سرفلا تعبت يتلا برعلا يف ةيسنجلا نع ال اجرخم
 هربظت اهتورع يف ايراس يسنحلا اهءدو ةيوق اهتيبصع تيقبف اهريغ لامتساب اههف نواهتلا

 تنونغو ةلصالا ةيسنللا كادقتلااهزيغ فلفو | كل عكر اورو تلا هيفخ و ةوقلا
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 11 2 ل كلاب وا عضولاب ةقفتم وا رابتعالاو عضولاب ةفلتخم ام للم
 ميسقت لع يذش اذهو هيلع تلد امو هب تماق امو ةملك لك ىنعم نيققحم جزملا قيرطب

 لاعناو امم وضعلا مايق وا وضعلاب اهءايقو ةغللا ةكملم ليص# يف لوالا . لوصف ىلا ثملا

 . عوضوملا نع ججرخ امو ةشقانملا ت اطقس راهظا يف يناثلا . ةغللا كرادع ماسجالا

 حرشلا وطب :مزلب اذهو روفنلا ضراوع نه سوفنلا ظفحو نيشقانتملا ني ةلأبملا ردك

 يأن ىت> لصف دعب ل همدقو زاجمالا يف 00 ف لد الو نكد

 نم هنورب امم نيشقانتملاو ءارقلا نم حفصلا سّقلأ يناريغ هللا ءاش نا لوصفلا رخآ لع

 ةرك اذمالو ةعجارم الب روصتلا نم هيلع ردقا ام تك ةلحرلا راين يف يناف ةكاكرلاواروصقتلا

 مهتارابع فالتخا ىلع ناوخالاب لاغتشالا عم لقنتتا راكب نايامالا ىاللتخاو ٠ ءاكح عم

 ركفلا تيتشنف ءاجرلا ىل ققحنو وفعلا لبسي كلذ لك ةفيحعأا قاروا نم ثمححلا ريغ ريرحو
 رافسالا ةاناعل ال ةهزلل جورخلا ىلع دوعن نم ىلع ىنخي ال ةلاخلا هذه يف

 « للا ام وضعلا مايق وا وضعلاب اهءايقو ةغللا ةكلم ليضح يف لوالا لصفلا ع

 هادا كير كانو ةينامسجأ كرات ناسناللل نأ نويكيطلاو ةفسداساب هاكر

 ثداردلا كردملا نارييغ 0 تاس دك يتاحور ءزجو يتامسج ءزج نم لك

 ةطساو» هكردا ا.نامسج كردملا ناك ن اف لئاسرلا فالتخاب فلت امناو يناحورلا وه نيئزملا

 هذهو ةظطساوريغ نم هف هكردأ ًايناعور ناك ناو ةينامسإلا نساوملاو ةيغامدلا ىوقلا

 روعشلا ماقم هيضتق امب اهنع مجرتيف ناسالا ىلا ةيونعملا اهاوق مفدنت اطوصح دنع تاكردملا

 ريهز راشا قيقدلا ىنمملا اذهلو كلذ ريغ وا فاطعتسا وا باهرا وا نزح وا حرف ظافلا نم

 يناحورلا ءزلا ةمدخ ناسللا موقي الو «هداؤف فصنو فصن ىتفلا ناسل» هلوَش يبرعلا

 ةلادلا ظافلالاب قطنلا ىلع هدوعتو تاعومسسملا راركتو مالكلا ىلع هنبرمت الا هتاكردم ةجرتو

 وهام ناسنالا ٠رعربعملا وضعلا اذه يف كلم ةغللا ريصت ىتح ام هلاغتشاو ينناعملا ىلع

 اسوق ىو ةرالغتم هع كاتم ' ةغللا ١ هلوه .يزنلا نوار تأ زآ غب لا 01

 نم عنو !هتاقتش»و ةغللا لودأ هيلا تررق اذا الا ةكلملا هذه نم لفطلا نكمت الو « |

 الوالاا كارلا هنللغإ كييك م ضراؤنلا نم ةماس ةكللم للوالا يظن سا لقترقللا ةنل لوأذت
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 * يبرغملا نوداخ نب نمحرلا دبع نيققحلا ماما ةملك

 _ (امل لعافلا وضعلا يف ةررقتم ةيعانص 0 ةفالا )
 2 5 0 2 0-2 ا

 6# ل ل تح ا علا (وضعلا نوكت ةفيظولا )

 ( قاسالا ةداراب تبل ةنللا )
 .. ه0 2-5 هسا ىو اوم <

 ( تاذلا ملسن ةغللا ةعاضا )
 + ه0 فيلات : ننال سافل

 - (ًاصوصخو اوم ناسنالا دارفا نيب ياملاب راكفالا ةلدابم أمم موقت ا ةلا هلا ةغللا) ٠

 # يوابلملا كنا م ميهارب ارا وهات رشق (ليفافلا ةلككرللا, '
 * اهلذل ظفح ىلع فوقوم ةمالا لالقتسا )

 ( ةمالا ناونع يه ةغللا )

 *« ءابدالا يتداس ا

 أناو ةغللا, ك ثحل مكيلع ولنال ةس مدالا مكتيدلا هيف لخدا 5 1 مايأ نم ينو ريعأ

 ةشقانملا 5 دف هياسلو هبلق هارخصا الا ءراا اف يناسلا يهو يتفيهص رطسا يف نماك

 سائلا ستيل ىلا ف لغد عيش تان ناكل 2000 لع قاب ثلاو

 م :ةكامإ هيلا لصي امر دق:ءايكتللا تاءاكاهنف فقع راق ؛ ماكنا امناو ايش ثا

 دح نع هظذلي اع جرخم ال نا ادهع ملقلا ىلع اذا يتمكح اهيلع تيذب يتلا تاروضتلا

 اهمغل رامتعا 17 لكلو رداصملا ةفاتْخح ثحبلا دعاوق ناف ةيسنحال الو ةنلل عيشنب الو بدالا

 ثيح نم ناسنالل نظنأ امناو:ضازغالابه ناخب نيئاسلا نماتسبل يا لع
 ينامت تمدق دقو يصعلا عامجالا يف ةيئطولا ثيح نمو يثاعملا طالت الا يف ةيعونلا
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 ةبيصملا تمظع دقو اهتكردا نا تابيهو اهبلط يف نينسلا نم ريثكلا تينفأ كئانا ةنل

 هستغل نع يبنجا اهاثلث ةليوط ةرابعب يجاعلا مكتب رييغتلا من 7 نيتشنملاو كات لد

 كارتف اهترابع هيضتقت 0 <61 0 ةغللا نا ملعت الا حطم لاو

 ' وهو فرم نونع 0 نحت سلو كتل 5 م تابث :|| كتر ةسنجا ةرايع يف زي

 |١ يسال 5: راع 8 كريس اذه نا كش الو كاع دقتعمو كدالي ةداع ف عيمتاسم

 0114 ىف تناو حبصتو رح ينطو تناو:تيدتف كدالب ةداعو كتتخل حبقتست ىتح

 110 اكلا ناتسبو تاد الا ةضور ناك يذلا" سلان الات كهادو . ءانثي كيك كفرصي

 كيم عتج نفث ةيلوفط ليج دقتعملا لوجو وحم دقف اهدقف 0 ا ار

 تءاسو يبرعيا (وبارا) ظفااب ن آلا كنعربعي حبصا هلها نم نماثلاوا عباسلا كدج يف

 انتغل ظفحل جاتح ال انناف لبس صالاف كيلع نوه ىبلاقنملا اذه سنبو *ىدابملا كلت

 ةقيرطب ةفيرشلا ةب رعلا هتغل لفطلا هيف نقلي سرادملا عيمج يف سرد تلذخإ فراك

 ريثكل ىلع ةمالا عامجا عم اهتمزالم نم سفنلا لمت الو اهب ذخالا بعصي. ال ةيبذهم

 قالخالا بيذهتو ةينطولاو ةغللا ملعت يف لفطلا تقو ثلث ف صو تاسقاب ”سرادملا

 ةيلاخلا هراكفال نسحنو هدالب بح ةحذاسلا هتعيبط يف سرغب يبنجا ملعم نم هظفحو

 كت 0 55 ةدددج ةأثن كدالبل تبأر 'يدابملا هذه تمت اذاو هتدلج لها عابط

 ةغللا ةعاضا نا ةيعامحالا ةئيحلا ماظتساو مهلعتلا ةديدجو رعو ةيكلإ 6 عمج نم هأزب الع

 تااذللا ميس

 0 ا ام يلتك رمز ةعابجا نوب ةلي ولع ةرطانمل ايست ةقيانتلا ةللقل اكناك)
 اهانمدق دقو ةينآلا ةلاقملا يف يراقلا هارب اك لكتلا راكفا نيب قفوم مكح ماقم هسفن ميدنلا

 0 ناتمزالتم ايتقباسو يش ايا |هريغ لع

 < 75 ينأ نب ريهز ا

 مدلاو محلا ةروص لا نت لف هداوف فصنو فصن ىفلا نال



 ه0

 نطولا دف نطاوملا دقف نمو ناك سعا يأ لع ىوش لو "حا 25 ١

 نكلو ايتغ تضتعا كنا لحآ ىرخأب اهنع تضتعأ حلاتفالسد اذ! 0 كا

 اني دانا 0 الأ اء . بطاخ ال كناف هينيددلا تادقتملاو ةينطولا كنم عاضا 5

 ول كناف اهريغ يف اهلباقم هب موفي ال اروصن ظافلالا ىتاعمل نا لعن تناو ةيسساجلا يف

 يلوق تعم“

 دل النكت نمارعا اممح ١> اسنان دس انا تولخ ك0
 ال ام هنع تربع اعرو ظافلالا عقوو ةساملا ةوق دقفل ى 0 ةغلب هيقاث نا تد 0

 ىلوق تمءمم“ ولو ىنعم يدؤبإ
 زونرع تاقصلا لك اهديها. (نوطظنمو نسمات 0

 ريغ يف تعسوت كبهو دوصقملا مهفل لصب الو ام عماسلا زادض قا د 0 تدر

 نسح زجعملا كباتك ام أرقت مأ اهب كتدابع تاقوا يف كب ر يجاننأ اف تننفتو كنتنل

 بضغت ام ثقو كما باق اهم فطعتسن مآ هيرتثل ام دنع لجفلا ةعاب أمم بطاخم مأ 56

 مدعل لجرلا نا تلقو ينتلهجتسا كلارا . دالبلا لها ,هو كموق ةماع اهم رشاعت مأ كيلع
 روصت ظافلالا تامل وق يف ناف هسفنب' لدملا اها الهم . اهريغ ةغالب رك هتفل رينب هلع

 هب موش امي اهريغ مايق م دع لع ةغل يذ لك هب ي هَ 0 (اهريغ يف اهاباقم 0 ' موش ايل

 0 ل جوعا ا اهريغ يف لع كفل يف ظفالا اذه ةسامح تناك ام رف

 ةفرعم نم طالتخالا تايرورضب نيلهاملا نم ين دعت كاراو . تاغللا يف ثح ريغ ن

 كيلع مرحا مل يناف . لالضالاب ينتيمرو قملا ىلا كندق دقق ديور . كنطوب نيلزانلا ةغل

 نك كنتل نا“ كرك دنا ثا انفللا هلحت لكشمو ابعفدت ةلزابو اهضقت ةرورضا كتغل ريغ

 اهيلع فيخو ابضعب دسف ليخدلا ةطلاخم و ناتك" ريغ يف ةظوفحم ملعت ريغ نم ا اقرار

 ليخدلا اهيف رثك مث ةباتكلاو ظفللا يف امتوق تيب و قاروالا نوطب يف تنودف عايضلا
 ةدعاق ال ةيحالطصا ةغلب تلدبتساف ليخدلا ايف ددعت مث نؤشنمو باتك اطل بنعأ ىتح

 ةفرعم تدرا اذاو ابنم فلؤت فورح الو اهعمج طباض الو اهظفح تانك الزامل يشك

 .ةزذنلو
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 د52 يناثلا ددعلا تايم جب

 *« تاذللا ميلسا هغألا ةعاضا

 ( داضلاب قطانلا اها )

 ا ان 1 بف تفاو اهكرت نش ىلاو لفت ما امل امو كتبت لتس َ

 دلل ىر اغا هدم مو اهيف هتبلط "يش ياو . اهيف هلباقم تحبقتساو اهريغ يف هتاسوتسا

 . ىنعملا ةقرو ظفللاة ب وذعو بيكرتلا 0 تاغللا قرا لاعتساب كيلع ىضقب ندمت رصع يف

 اعنا ما ةعدقا كتل هيلع تاتا ام دهعلا ةثيدحلا تأغالا يف 8-5 وأ هللا كتدشا

 نمز يف ةعومجلا قاما ةيرطفلا كتنل يف هرث مل نيندمتملا مق 0 لك حقنت ينلا تاذالا يف

 فرصتت نا تدراو كتغل ريغ يف ظفلب *يش نع تربع اذا 0 . نولهاملا معزي 6 ةحمفا

 تنا ما . تافدارتم ةلج ظفلل كنننل يف دمت اك دحاو ًافدار» هل دحن له ىرخأ ةرابعب هيف

 جايتحا يف كننظا . ًاثيدحو ًاعدق ملاعلا غران يف كردق مظع نع لفاغلا كتنل ةردش لهاجلا

 ا الامن ثح مل سما يف كييلع بيرت الو اهعايذ ىلع بترتي ام ةفرعمو ةغللا رسس مهفل

 ةيعامجالا ةئيملا ةد>و ءاّش لع صرألا ديدش سقاوعلا باسح يف روغلا

 قرافلا دلو هايخلا رس ةغللا . دحاو نطب يف لحن مل ناو قيقشلا خالا اها كيبل

 ءرما قشعي امو راكفالا تائب ولكنو ىاقلا رطاوخ ناسللا مجرتي 25 ا ناسن الان

 سوفنلا تعضخا تظلغ ناو ةيساقلا بولقلا تفطعتسا تقر نا . 0 ميمد ناكراو

 بولقلا تفلأ تنسح ناو . عاضوالا تعفر تفطل ناو . عابطلا تكرح تش ناو ةيتاعلا

 كا | ناج كا طتساو كماازنا تادحاب . يتلا ينو ٠ بويغلا ترهظا تلهس ناو

 5 تاباقو كنطاوم عم تنراعتو 2 تفلاو كيحاص تاعساو فليح ا يف كل

  نطولا ام فرغت مل نا كنطو يو. تنا: نم يرد الا تنك نإ قنا لل كلتا

 03 نايل انكعو ترض ممدقف اذا تناو اه مهتفرع نم كل تمدق دقف ل ام

 لاجرب نطو ئعسو رمعي اما هباف كنطو ابو ا لوَش نم ىرت ال

 ةدرفع كنزا قرط اذقو ةماقاللار ارادو ل ال< دوجولا يف هراهظاو احا ىلع نوبواعتبي
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 بارتلا كيرراوب مادعا الا هنم كءفري ال ضيضح يف كب يرثو اهنم جورخلا كيلع

 كرا زكسو كر د شر كيططا

 يا ريغ ىعم هأ هّقفا الو ىاو ىلا نم 59 الإ بهدملا فردا ال ١ ١ رادلا بر لاق

 يموق لثم

 أمو ميسو مم مالا قالخا 1 6 2 ف ليج ا ريغل م يك ا َظ . هيدنلا لاق

 كتقوقلا ا ها 5 املا ع ا ا ذخا 00 ناقل نس لو فاك 7 نم 7 0

 ةمالا كلن لأ اذامعو أف ةلسدملا تاكو ةقالأ 7 اة 1 ذاك كراقنو ةورثلا

 كموق هيلا دشرتو كدالب هب عفنت هيلع فق امم "يشل يدتهت كلما ابيلع نمالاو ابق ةعالا

 بابسا ناسحاو ةعانصلا ناقا و كافرا 8 عابلا لوط نم

 يرغص يف يبا هب ينملكت تناك ام ريغ تاغللا نم فرعا الانا .رادلا بر لاق

 هيلع تدب ريو

 كدت [تاضفا هكا دان 1 نيكلا هذه ام . هيدنلا لاق

 نالف مايملاو نالف جاملاو نالف ديسلاو نالف خشلا تيب تلخد . رادلا بر لاق

 اهبناجحمو ءارضخ ةراتس ابيلعو بتك اه ةنازخ مهنه لك ةفيضم يف تبارف نالفريمالاو

 زرط اذه نا تملعف ةنازلخاو مباجزلا حسعو اهضفني موب لك مدالاو شيرلا نم ةشنم

 هيبنلا نملف . نين دمتملا فص يف نوك ال مهلثم يتفيضم تبترف توبا ءانب يف (هدوم) دبدج

 يف رظن ريغ نم هولعش اهف دارفالا ضعبل سانلا ديلقت ماد نا لاقو ديلقتلا بسو لهملا

 لكلا حبصأو ةدحولا ىرع تاحناو عابطلا تلوحنو مولعلا تءاض دارب امل لقعت الو ةعفنملا

 ديلقتلا ةلفغ يف امان



 _ __ لاف ال ةفاشش فشلا :٠ للا نت م شع
 ىلا ةدجولاو اهباع تسسات يتلا ةظبارلا ةفرعش كسفن تمزاأو. بابلالا تريحو بولقلا

 ةلدانإ ناك, اك تنا ثنا رحل املا تاصو يتلا هياغلاو هيلع تراد يذلا بطقلاو 3 تأ

 مهماظنو عياججلا مررس تامهأو مهتادقتعم يف تلهاستو مهناداع تكرتو تلّدبو تريغ مأ

 يلاعملا روفنو مهاكردم ل لوصولا نع كيدعاو كلففو كنسنن ىف ريغتلا تب 1 ٍ عيدبلا

 مهن اب ٠١ اوريغب, ىتح موق اًمريغال هللا ناف كابا الهجو كنم

 ةينمك روما لاق الا هذ عملا دلو خعراتلا فرعأال انآ .رادلا كونا

 نبوذ ” ف رهسلا ع 00 كفيرعتللاو 52000 لتقل كييبحلا ىةدملا لآق

 هيلع اوناك امو تاعدتمملاربسو تاعرتذملا ة 0 قف قدس بعتو اهلك اشم لحو مد

 دياغمو ةامحلا ماظن ساسا وه يذلا بطلا ن نم ميبلا بسش اذامو مولعلا هذه يف ةوقلا نم

 هو ودا أمو / اكلات قوقل ا,ةءاعدو 1 ةدعاق يه ىتلا ةسدنهلا نم هوفرع امو وصلا

 حاتتفال اهم ا( ازللا فانإ هي وكلا قراوتلاو هن , ولا ثداو | ةقر ءم ىلا مهتلصوا كا ا

 0 نم ةلحزااب هيلا اولصو امو ممالاو راطقالا نم لوهحلا فامتك او راغ اعلا مل

 قالاعلاو, تاراغلاو:نايزدولا"ةحاسم 00 ةلينملا) .ةيعولا قرظلاو دا ا 0

 ةكرشلا مور تيظعا تح اهريغو ةيعارزلاو ةيعانصلاو ةيعافدلا تاللالا نم هيف اوننفت

 عئادبلاو ةيببذبتلا ةيئادتبالا مولعلاو بادالاو حلا نم وفلأ امو مهتوق تددأتو مهتوطس

 سوفنلل ةضورألا

 ترك ذ.انمع ؟يتدي ماثملا يل نسل رادلا كفو لاق

 500 نيدو كؤالسا ناس ىلع نو كتل ام لغتشم ةيطد 9 0 . هيدنلا لاق

 1 ه_مادعا يف ريغلا يعسو بهدم يف نعطلا اهدلوب يتلا ةريغلاو مدلا ةرارح دقش الثل

 حبصتف مر لك عم كليمو ك.دبدت نم ةبهرو عامجالا ةدعاقو ا ةدحو ىلع كنم

 لكلف مرينا ءا ءامعاالا الو كموق ةيامجلا نه نك .الف هزبغ“ ق اسي اسكلاط .

 مدح مودنو مثر 5 هن ايح كير عبيف ثعبيو مب .ةماك دحوب و مهءاتش 52 0000

 د اولي دا ركب ةوفتلا كلا كل يجنب يونا: كيه ذمار نط لكمال لاح ا

 زعبي ةاوهم ىل كب ليعو كنم دري ةشاو كل جابص بقحو كيخا لك كلا ا و
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 مهتسامجو ةريبشلا مهعئاقوو لاو لع فقتل برغلا ازاعشاب ًامرشم ةكلدلخا + هرزثلا لكلا

 ةزعلاو ام اوزاتما يتلا ةنامال واهف اوأثن يتلا ةيللاو اه اوصخ يتلا ةريغلاو اهملع اوناك يتلا

 نوب ردّ اهماع يتلا ةعاججشأاو نوزاتع هب يذلاءافولاو نوحدعب هب يذلا مركلاو نوفرعي اهم يتلا

 يتلا ةايسلاو مهملا ةبوسنملا ةحاصفلاو مهماع ةروصقملا ةغالبلاو نودلوب اب يا كافل

 ةميدبلا يتاعملاو ةبب رغلا تابييشتلا ن« مه اشنم يف ام ملعتو اه وفل يتلا ةلحرلاو اهم اوزاتما

 ةذخالا سيكارتلاو ةيونعملا ةقرلاو ةيظفللا ةسالسلاو محفملا رادتقالاو نرجع روسنا

 مراعشا يف هلك كلذ ناف موقع ءافصو مهتدام ةرازغو مهماكذ ةوق ىلع لادلا نئفتلاو لوقعلاب

 هتدجو ةيا الا! ةلدس: تعاسا نع الا كو 3 الو يبرغلا هب فرتعيو يقرشلا هب دهشل

 جئابنتلا ىل !ا الا ليع الو هفسلا الا فرعب.ال حيبصأف 5 دقحلا ةاوهم يف هتقلاف ةيسنحلا

 هناذب ديعبلا ةيميهملا تاوبشلا ىلا هعبطب لئاملا ةفص اهوطخم ناك ناو هسنجي الا حد الو

 ةسأ "نالا صهااذم نع

 "يش عرثن الو:تزعلا و اعتشا رش اننيف 'نتليل *. نا دلا هلقر لاف

 نائئنالا راثشأو وعول قب ناكشكا 7 خيراتلا ةعلاطم 0 5 هينثلا لاق

 أهعادتا يف هوقالامو م عأ انصلا يعرتتم ىلع ئقتو فراعملا كردأو مئان بحلا فاس الا ملعت كو

 ركل سنع دع مان اهو ةقاشلا رافسالاو ب رغلاو برملا ن. اهيف هوناع امو ا قطف

 رولا ناك 1 ماتيا ةببرت نم هظفح يف اورهسس اهو ناعحشلا نه فولالاو حاورالا نم

 لاومأ نم هعمج يف اوبعت امو نهضارغا فتيبو نهم توما لاح لمارأ ظفحو مابا
 لافطالا بيذهتو عافدلا تالاو حالسلا ءارشو ناطوالا راسمتو مثالا ةنايص يف منوفرسصي

 كتري شع لهاو كموق خسران ىلع خيراوتلا نق. ثردشلو 6 .ثلا كينحو نايشلا بيردتو

 َءاَعَد تبلعو ةسنقنا توق اذاف تللو 0 هبا يفو تد>حو سنج يأ يف كسسفن ىرتل

 اهريس تعءبتتو اهرابخا 6 4. امن تدرس, ماو نعال غو كياستنا حص | م ينلا كتييصع
-4 - 

 اناسنا امتروظا و اج 3 767 0 3 اهو 00 ائعوا موق ةدأم قف تثحنو دوجولا يف

 ارسال ةس د دالا ت هيلا تال ادملا نم م اهيفىرجامو عئاق ولا 3 هفرعع تاغتشاو الم 5

 ىظطنا وأ اهم راكفالا تلخشؤولا اماش تمءفرو أه هرماتوقو ضراوعلا 1 ةمالا ع 15-3 تفو ينل
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 ددع

 م4 ددع بولطملاف ةثاملا يف نب رشع ةدئافغ ن٠

 ردقلا اذه كلل دروا وهو

 ةننح رس ١" راك

 طق اتاي مت ٠١ه

 َّك وذ ىلا ١ ع

 ريعش ا( * 6 3

 ١
 دعب فصنو ةرشعو نيةئاع انيق هناك كت 5 نوب راو دحاو كادك 2 هل 95

 فوخ الب باسلاومل اذه نا كللذ

 ريكس رجات يجب مزال شوم هدك لمع شو« ناكاذا اناو رامخ يرازلا يببخاي رجاتلا

 لمح يف ىعست يهذ املاجرل ةءوك-للا تهذتو انتئيه تريخت دق هيبنلا لافق . هنس هسمخ دعب

 جاتحم لهاج كلذ دعب عقبال ىتح نيكسملا اذه ىلع كلثم يدعت منعو قوقملا ظفح ماظن

 عماط لاتحم دد يف

 د دياقتلا ةلفغ ا

 ةملو عنص مث ةنيقلا تاصنملاو يساركلاو شرفلاب هألمو هفرخزو اتي لاؤمالا ريم دحا ينب

 م 1 نان ءاهذلا 0 وعدملا ةلج ف ناكو هيلا هلاقتنا دنع هءابحا نضعتل' ةييظع

 ةلطامم نم هاساق !هو هيف هفرص ام رادقمو تببلا اذه ءانب ببس مهبلع صّقي ذخا ساجلا

 ةنازخ ىلا ىهتنا ىتح عاتملاو ثاثالا نم هيف ام نابب مهل حرشو نامزلا هك

 ةذح اون: هيدا ةلاحعب الئنكلا هاله تذخاو شرق فلأب ةنازلا ةذلع تيرتشاو لاقف ا سقك

 لضافالا ءاملعلا دحا
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 ماك قبب ةئاملا نه نيرشع ليش .رجاتلا

 ماك لضفب فوش بتاكانا وهل عرازلا

 نيعيس قب رجاتلا

 هدك بواد عرازلا

 هلايبمكلا بتكاو نيرشع مهلع مض هينج ةئام يلراص تقولد رجاتلا

 ها ملا دخو نش عرا 0

 نم ربو مسا ن« بدارا ةرشعو نطق ريطانق ةرشع عرازلا هل مدق ةنسلا طسو يفو

 . اذكه ةءاكملا تناكف هبساه ءاجو ريعشلا نم نيعب راو لوفلا نم نيئالثو حمفلا

 يديس اب باسملاب هقرو يل علط عرازلا

 نير شعب لوفو هينج ةينامب مهر يطور حشو هينج نإ رشعب نطق تبج تنا رجاتلا

 ماك عيبا قب هينح ةرتكشبا ريكو

 باسملا يشفرعم هرملا كيد نم كل تلقام عرازلا

 ماك يقابلا ةكمرطم ةئام ند مليش هينج نيعبرا قس رجاتلا

 هدبل 'يث فرعي نيم عرا لا

 نام تنا بلاط رشع ةسجخو ةئام تب نيرشع ممملع مهطرفو هينج نيعست يقابلا رجاتلا

 يي ما كعب هلا ميكا م طرف نيعب را مهملعمض نيتسو هنام قبب نيثالث

 جمع تزلش نإكالثو نينالث مماجو نيت رشعو تارشع عبس لصالا شوم هباوه عرازلا

 ٠ني:م وتبح هد صنلاو . سل ةرشعو نئتيم تقولد كل قس مهعبج يلا تاعوتنلا نع

 عبدا ند نمل سانككةرطا قشنااي

 قل هينح ةرشغع ىف نادق نيب اك 5- قهةليطلاو' هيبتا "تح تقولو 5 7 لا

 نع هد ليش وكلا يأر لع قسو هسوءاح ممم كلل ةيالز ]ا نيماح ا 2 هنا كل

 هذ نم هد مراسل هد

 هل تةفلف كا ا ئاد راصو, هلويفغ تذخا نيكل اده ف هللا قش .؛امأ ناي لاق

 ذكيه او كتيسح ناف اثوبدم هتلعحو ىل لصا ال ةينيع



 ند 0 0( ْ

 نيه رف موقلا قرتفا دقو ةرامم ىلا اهوزعي تاسلكو ةرتنع ىلا اهبسني تارابع يرتفي ذخا

 1 ع لاتمملاو ميلا 1 ؟ حدمتو هب ارش هبال 2 لاتحلا ادهن عفدي قيارف لكو

 را دقو :كازنو لاتق 8 م منيو لاقف رحفلا فارق قح بذكلا يف نافتم 0

 الا عل نا ديأل ني دحا هل لاقف . ةلباقلا ةليللا يف هصلؤتسو ةرتئع رسا نع رابغلا

 جئابقلاب امماوصا تلعو نونا هّتشف مالكلا نع ككسوي لاتملا ىباف 00 ةايثع دو

 0 ةرتنع ةصق هدنع نا 5 دقو نود بهذ 3 ةياهالاو ةيرقلا لاذ ركل لا

 ةبيصع*ىزر كوبا يدلو اب هل لاقو يكب وهو مونلا نم هظّقباو هدلو ةفرغ دصقتف ًارقبال يبا

 له  نوها ناك ديدحلا تدبلا مده له  نوها لاق يخا تام له هدلو هل لاقف ةميظع

 تقرس د نوعا ناك  كتيضق يف نامللاب مكمح كيلع ردصا  نوها ناك يبا تنام

 1071 12 ودخل ا ملبللا هاذه ف 'ىددلو اب يدلاو اب كلباضا:نعبنلا اسر نورها اك -(كدوقت

 ةباكح انعردكتا يدلاو اي ةرتنع نم دل 1 ف تاعفدمالاو هدضلخ باتكلا تاهذ

 نم هعنص ام ةربش دخا ةوسا دبع الا وه نا ةرتتعوءاتلامو تا ص أهلك ةصقو ةيوذكم

 مشل ١ كن ةلاولا د ضاقم فلا هسسو برنلاب هعولوا قح الب سانلا ضعب لتقو رعشلا

 الو هدنع تيب ال قالطلاب هيلع فاحو همد لاسا ىتح هاصعب هيلع لزنو ...لا نا اي ةرتنع

 يذلا هدلاو قالخا داسف نم بمبو هلهاو لهجلا بسي وهو نيكسملا دلولا يرفن هرشاعب

 لي اريج دحا هضراعف ةماسنالا دل> هنع خلسو ملأ ”اببلاب هقحلا ىتح بيذبتلا م دع هيدا

 لما لاعتو ةرتنع نم كلضف كبال تاق املاط لاقف  هدلاو عم هتصق هيلع صف هلاح نع

 نونف نونملا نا كلشال لاقو نيننالا لمع ةفاسخ نم دلولا كحضف  ينالك عمت اف يغز

 ُ عماط لاتحم دب يف لهاج جات 3

 فاو غلبمل هنم بلاطو راجتلا ضعب دصقف هينج ةثام ةءادتسال عارزلا دحا جاتحا

 ءاببنلا دحا روضح ةباكسملا هذه اعني

 يديس اي طرفلاب هينج تيم زوأع عرازلا

 ةنسرولك ةنيلردقع مااا كمر | دولا

 هلمعت يللا لمجا عرازلا



2) 

 نم هدنعو هفيطل هفيض.مو عساو شو ميظع تب هل انف لك دجلا هن . رادلا بر

 ةيظع ةمعن يف نتف مايالا اهنفت ال ًالاومأ انؤانا انل تكرت دقو هلاغشا ةراداب موقي.ام مدخلا

 جرن ال نحتو بسحو بتكي تييبو هلاخ_شال رجفلا يف موقي سانلا نم نيكسملا ىرت

 ةفيطللا تاكشلاو تاكحضملاب ةرءاسلل رصعلا تقواهملا دوعنو ليلقب ربظلا لبق الا تويبلا نم

 ويفقد قا نود جزل كتداع هذه تناك اذا . بذهملا

 كحضب سنا سلجم يف ناسنالا هاطاعت اذا الا حرفي ال هنا فيكلا ةداع . رادلا بر

 ددعل تالا ماما اهاياافدنكماا رودنت من هلوزنم انم 000 ممتح نحف :سعلو

 تفتلا مث اهيف نم الو ايندلا نع كابج ل الموت بموت مق املا 55 مون لح لخدو ماق

 شيفم » 0 توضيب مسيمجا هءاأجاف هرابعلا هذه يف اندايسا اب هنا مكبيار لاقو هنارقا ىلا

 ةعاشلك يللا نرفالا يز قبن نيحار انحا خيراوتلاو 0 اهدلا لامو الاس

 هبكلمّنالا يلل يز هنا.ثنداع' تافارغلتلاو هنا. تلاق لينارجلاو هلا اهيف ىرنج ايندلا اولوقي
 2 اخرا

 نع اديعب هتاوبش ريسا جرخ هناف اًريغص بذبتي مل نم لاح نوكت اذكم يطل
 تاخالا فرامل اراوادلكع راو مي ا نكلو ايضالذبب اب ا

 تانج ىلا ةلفغلا روبق نم مكشعبلو الاجر امم مدت داهتجاو دج يف ةموكملا تعداو

 دب ةموكحملاو ىهف اهمدقت بجو امو اهرخآ: باب_سا نع ثحتت تيبن ةمالاو فراعملا

 اهلك عماجلاو تويبلا ىرن نا ثبلن الو هتلكديأتو هتراحت عيسوتو نطولا ءايحا يف ةدحاو
 رم بيتو اهمدقت نم لاح يف ثحت لافطالا حبصتو تاثحابم سلاجتو ناد لاع

 اوناك امو قالخالا داسفو ةلاطبلاو وهلا نم هوفلا ام فراعملا م ادعا يف مييعسو ايات نيح

 عاطنالا ة ةرمس يف لئاذرلاو جئابقلا نم هنولعفب

 *« هميرخم )ع

 ( نونف نونلا )
 ددع هيلا ممتجاف ةرتنع ةصق اهامم بي ذاكأ ارمي ذخاو ةوهق لع نيلاتىلا دحا س

 هللا [ىتنهتم رهار | ءاف تافارأناو بيذاكالا عامس اوعلوا نيذلا جممللاو 5 0
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 ها هش د
 16 هللا: ةظطرنح دي_سلاب لزب صا تر م له ريخ رككمل ' الثاق رادلا بر لافويدم نم

 ةيك افملاو سنالل ةليل لك عمتجم نا اننتداغ

 راطقالا راس يف ارا اششاو ابوروا مئانص مدقت فروت الك مكظأ :ةيدهملا

 ان 5 تودرلا ا 0

 ان نفت ومار و ايفاعبابا اهآ الو ابورواب تانل هيت نادل

 هكشملا ق :اقح ىلع ناسنالا فوقو فاح ها دالللا يراد

 نكح و مالا تيداحا ءانيلعب ققنو راما | كنز خسراوتلا ناف هدع دعب نم رابخاب هلعو

 انتو يف سولج

 اا رولا كلا ع كاسم ال فو ملا ورا للعلا. الرام 0 خسراوتلا . رادلا بر

 ظ نابشا أم ىلش ةباكح نع ةرابع
 سدرلا اذه هلاق ام كلل لقنت كواملا ناجرتو ,مالا ةنسلأ يديس اي فحصلا . بذهملا

 هل ا للا ةلرضو قارقلا فارظا يوهونيمإلا اذه ناجح ايوا سررتلا سنا نع

 ءاهبنلا بطخو ءالعلا مئانصو ءالقملا لامجاو ةراجتلا ريسو م«الا لاوحاو كواملا ضارغأو

 دادتما نم هظفحو هل اهنبامحو اهنطو رام نم ةءالا هذه هب تماق امو ءايك ذالا خرانو

 لع روس ا أش يف لخادنو بيرغلا اهلتاخ ىت- ةمالا كلن هيف تامهأ امو هيلا ا يدا

 م مدئاوع اياها

 لل نم الا لدي الورركنلا تتثيو غامدلا مجو بجو 'يث اذه .رادلا بر

 لغش هل

 مكلمل 35 ةضالنإ كل اخاف انو يان كلوؤش يف نوثدحت مكنظا تذل

 ىلع مكففاكتو م 000 مكب رخا انتا ما م ىف كير ضال لود

 1 0 تامالعلاو ةيلاعلا ى ةرلاب كد داهتجاو مكباعتا

 0 يدا كب رخل تنوا تمد قتلا ذا البلا نإف انءمال 0 533 رادلا بر

 ةفااضام



 كذ»ف

 يازا ضعب ىلع مسن يباب لاما .٠ طيعم

 صالخو هدحاو هره يدبا يف كدبا طحو يث.را نوب لوق . طيعز

 قبو شيم لوفأباالا ىنبا انوش طع

 17 0000 انااي مث 2مل ارا
 0 هب لصو الف توف 0 ظعوا كرس كلج

 نم قزتك هل * نحل لاق: هاو الف لص امل ءامانرفلا و اتجاطافل كلصواةيأااكل

 لفافلا ينبا اي هبا هم“ . هكيعم . هبا هما ىلا عاتبلا نم . طيعز . طيعز اب هنا لا نم هكيعم

 قس يللا يد ونون . طيعز . ينبا اي ةلغلا . هكيعم . عرزنب يللا عاتبلا ىد لاونون . طييعز

 نينيعلا عمد يبللا عاتبلا :كلعلعو“ موثلا ةحنر هيفأم 6 5 هللاو .: كم+ اركز الا يف سار هل

 لصب لصب اسوم . طيعز . لصبن ملل اد . الو نوينوا هيف امّيبا انهللاو-. هككيم فود وا 11

 هنم هلكك لك أ تاكا 5 ا يب اان طيبعزابو . د

 يو هلهاو هدالب مذيب رضحو ابروا ىلا هجوت يدلو لاقو ءاهننلا دحال هاكش . طيعم

 زادق“الو هتفل حن كرس الو هنطو قود ملت الو اريخص بذبتي مل كدلو هيبنلا هل لاقف هتفل

 اهواع ملعت ناك ناو وهف ةينطولا ةبزم الو لهالا دئاوع ىلع صرحا ةؤك الالة نإ كل

 هنأ ىلع مهتغل فرعي نم الا ندسحتسا الو هناوخا ىلا ليع ال هناف اًئيش هنطو ديفت الاهعا الا

 هتعيبطل هدوع هيلع لاحتساو ديلقتلا نع زجعو هتيش. يف لحلا دلي نا دارأ امل بار غلاك حصا

 الا كدلو لمف لعفي الو ةيعونلا عابطو ةيسنملا دح نع جرخ دقو ازفق زفقي حصأف ىلوالا

 اق دئاوعو ١ ,هذم لع ةظفاحم تداعو ابروا ملف نان مكف هنطو لهاج مثل

 خر فت ىلرع ناونع مهيلع قبط :, مو اماناو اهدالب مدقت يف اممولع تفرصو اهتغلو

 *« عاطنالا ةرهس )ع

 ىلع نيسلاج لاجرلا نم ةرشع دجوف يهالملا لاجر تود نم 5 نيبدهأا دحا لخد

 هقنع عضاو اذه مراصبأ نوعفرب الو نوكارغ الو نوملكت. ال نينق' اذن نيتوهع# ةرشالا

 يف -- هب ددخ ىلع هدب 60 نا 0 4 ةدنلا لع يفكم اذو هفتك لع
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 011 اب ليم اراولعو اهئاد ىلع اوققو قابض نو وا هر ديف نوعرش و لامثلا نعو

 عرابلا اكمإ بطلا ىلا باصملا اذ_ه صا اوضوفو اهنم هنرق مدعو امنع هحازنناب اهحاص ىلع

 ىوقتيل ةملاعملا هذه يف هوقفارب نا ءابطالا ةيش نم بلطف هحارج يواد و هجالع ىلوت

 "712 يارا رتر مي زاكفالا لدا دستو فيزرسلا ةسلبا اذهادب حاصي ام ىلع مراكفأب

 لزب مف نولوادّن كلذ دعبو نك كحل كح نذل ءادلا لا فتو ءاود هل وقام

 هبأصم عفديف داهمجالاو هتطاعم يف عارسالا مولاج هلها مهب قاعتف هيلا دلك و نقار

 ريمطتو هلم فيظنتو هتمدخ .يف مهتدعاسمو نوكسلاو ودملا لات ءابطالا مهتضرتف

 لوصولا نم فناجالا نكح و هتمدخ نواوت ءابرغلا كا ثيحن هظفحو هءاضعا

 تاعو هلعا حايص رثكَف هب هوعنص امم رثكآ هفالتا يف مهعسو جالعلا مداسفا نم ًاقوخ هيلا

 ءايالا هرجع نواكم اوادتساو اوربصتو مد يك ميديا اوعضوو ليوعلاب ممتاوصا

 نا بازار لف يعم نع 00 لك نم هتنايصو هتئاقو يف دهلا نواذسو

 ضرفلا يضقالت مق حالفلا ىلع يح يداني نذؤملاب اذاو نيك اس ءالؤه عم حونأو بأ

 يجضرفالاب تاصم ىلع يط ساجم عامجا اذه لبق رأ مل ذا يناوخا عع ةمدللا ةرشابل دوعاو

 حمرقت يلرع

 راص ىتح لحولا يف مانيو بارتلا يف بعلي هكرتو طبعز هامسف دلو نيحالفلا دحال دلو

 ناكو ءاملا لوحيو ةيقاسلا قوسي طيغاا ىلا مايل رم ةسوماحلا حرت ىلع ردش

 لك دل يد ملا هل مده ناكيدتللا فو لفي خاخمأ ة ةعراو تالبودنح عبرا موب ل هيطع

 هبال كاي احا خا امهم نص هدنع سلاج هوناو ةيقأ ةأسلا قوسي وه امو لصبلاب محللا

 مولعلا مت الك ةيردملا للارودلسو ا مامن راضؤي لجتل ةسودملا ناكر ةاتالللا

 ءاجأو رواولا تكور نيت عيررا دعبف هل هتنيع نف ىلعتل اب روا ىلا ةموك_لا ةتلسرا ةياذتآلا

 0 هرظتن كرما فادصر فقوو هديك ىلا ردح هنا نة ند هدالب ىلا اذقاع

 ترجو هردص ىف هعفدف هدلول سحلا دلاوا ناش هلبقي و هنضتحيا هونا برق ةكوافلا نم جرخ

 ةرايعلا هذه أمهس
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 اد ةيادق ئد نضحلا ةلاس٠ نيابجماب كدنع هللا ناك. ظيعز
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 عيدبلا كلا نبا كياصا يذلا م يزع علطم يا قحهز يا يتنج يا ينايح يا

 روهدلا تراشأ 2 عري موا م 00 ىنفا 5 تايب 3 9 كاك 0“

 رت 0 و ا ُُش 07

 لعل ةقيقملا نيد باو ينع محلا 2 597 اردجنلا الو كلناذ هبوشنل ىر' نيع 0 0

 سفنتف ةأي تيل ا ع رو 2 ل يو 1 ةانلغأ 1 كن“ هنأ كا 8 كرتص لهما و 8 3 مأ م 08 اهنإ

 كياع زدنا ل ىخ توصل لاقو أمفح كرك داك ال نيعب ةهمرو فيعضلا رف باصملا

 هعط فرعأ 1 و ينصرف : راد اما يف 2و يحاصل قنوع مداف (هلها هبط معا 9

 ةقفاوملا نم ءآدد دحأ قو اونا ليبس يل كاسيو يلرأ نل لك وو هتغل الو هتداع الو

 ا لمعالا ل وأ ف 4 ايعا 2 يب م قالا: ادلاب تديصا ىتحووهللا 5 6 دعب تردو

 ىمد يف عرش اهلا نان 2 و يلوح يلها ن 29000 دجا مل يناف يرخ 351 يد

 ألف 43 ة الإ 8-0 4 0 كرك م ىتح يباصعاو يماظع 0 نكمو يقورعو

 قءراو رابحالا ل اع نع باقا 3 4 8 هده يف تطقس 5 ءاوح تلطعتو ياوق تر

 م رفالا [ديه 3 ا كانك عيط اظدياال كل ةمدمملا مرودصقو ليها ران 7 ىقيعب

 د دب نم يضزا ريقاقعو يتب رن * مما يس ' ملاعأل 9 يزع ءااسنال يأر قم نبا نق

 ىموق يلا مججاف يددد_-ص نم تيذ ان ناو ىبامحاذ ىلع تبوق ناف ىرايد ةلدامصو ىدالب
 م - 0ظ 3 0 ِ - . -.

 فكلا برضي رئازلا اذه ماقف يبا يف ىدمسيو ىتفيج ىلع لبق ن. مق دجا لعل

 ىدانو يملا ىلا عرساو الظيغ هلمانا ضعبو ًافسا فكلاب

 ةءاطلا م لذ تاومالا نم كيف نم ىثعباو يجرشاو يتلا هناا روبقلا هس

 هيلابلا كماسحا ىلا يماه ةدماقلا حاورالا اهنا"ايو :روشنلا مو تراك ارسال

 ه.اع 52 4.هكعب قش يذلا اده رظنتل دودولا 6 أهشعب و أهمتوم نم اهعثاف

 لق عراب بإيط مهمده مش دذادع هيل ساناب ا 'ىل“ ىح رسديلا حماك الا نكي مف

 نيملا نع !موباقب اهم اوطاتحاو ةفيللا كان ىلا اوراسو ءابطالا نم ةلج هعم بحصتسا



 ن0(

 نيذلا قاشعلا نم ةلمج هب> يف تام دقو ءابقرلاو ةاشولا هنع نوعفدد و ءادعالا نم هنوظفحن

 هءالك ةب وذعو هظافلا ةقرب هرحس دحاو هيلا لصو الكو لاوءالاو حاورالاب هلاصو يف اورطاخ

 ةفللا يف لازغ وه وهو كراشم اهف هكراشب ال ةزعو اهف فرطلا راح ةحهبب هلّقع بلسو

 هداع لوو ير هديزيف روغدلا هيلع رت رظنملا يف ةنج ةجمملا يف ردد نيللا يف نصغ

 ف تملا رش ديعسلا علاطلاو ديرفلا عيدبلا اذهب نوحر ذ هللهااو ابان: دادث5 قافللا

 ةيبطلا ممايح فرصو هباحر يف مماتش عجو ا َُ مهلك ديحوت ىلع اوقفثا دقو هتايح

 كف هيلا هجون حارا ل 0 لع 0 دوجحولا يف هنا يف

 كانه هت هكا "الو لاتع

 سونا" هكلا قتع قامت هلامساو نالغم ا ت0 هلا لدبو ه:سحن هيلي وه امديو

 ىلا نوليعي الو ومالا نوفرعي ال نيذلا ءايقنالا نم لضملا اذه نا هلها نظف لح قامو

 قاشعلل هضرعو تاقرطلاو قاوسالا يف هب رادف معور ةضورو ممايح ةنج 5

 نم اورو ليما 0 لادا نا"اولع دقو ودع ةنيزو هعباصا 1: ةيلصلا 0 هلبقت

 ا اراب دوي (لدسا ىف اقردف اهون اودنلا تسكت اًهتسح نينعشلا:ضراتت نما نلاوغلا

 نضغب و عابطلا نلوحو لوقعلا نباس ىتح ناءوعثلا ليش ةتييناواو ناسك

 غباون نع هروصتن ناك | ربد» لك نيسلاو هراكقا نع بل يذ لك نيملاو مهملا بوبحلا

 تا ل سر ال وااو هيفا الود لالا ىليشتو لاقفالا اكن رغو محلا

 ةرءاسمو ءايقشالا ةبحاص.و ءادعالا ءاعدتساو ءابرغلا عمج مرغم هاوه ىلع بكم بحاصلا

 ضرعلا ىهاطلا لازغلا اذه نا الا سيئثك هقوشعمو كذضرو قاق هبوبحو 0 ايرغالا

 يهالملا ىلع ١ 1 فااجالا ةمدخ اوماوو يتاوغااب اولغتشاو واهو هوو دنا هز قا

 را تبحاصلا اده ضارغا عع لامو سمح "9 ؟ذاغنلا 00 اضقلل , رشا اهات 1 نوعي

 راو ههحو رفصأ ىد؛ ناك ةفشر الا نه ص اق هلها ن "02- هيف 31 ال قب رط يف هعم

 هلها نم دحاو هل نطفف هيلع لماع شرفلا ىلا فيرشلا هم ملسف هت تيهذو هؤاضعا

 ماظع تزرب دقو تارفزلا دعصيو ينامالاب هسفن لاعب حبش ريغ اهيف دحم مل ةيرخ يف هرازو

 و بحتاو كيف عابطلا امم ر 2 001 : ١ لاق يا ف امطلا | 35 2 ا ا 0 ه4ه>و ه 1 30 تراغو 4يعدو

 انهق
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 دوجولا راحم اهب نوربعي ةحايسلا نفس يفا ودديضاو مجانا ركل 0 راحت يف قرغ 1

 تاس تحن لخد ال 0 1 0 باحرتلاو ا 2 أهلا 0 5 ةفاضلا

 ليبق هانيضرب بضغ هلا هءوق فارشا يف هغلبب ال مارتحاو هءاق» نع لجن ميظعت عم

 سبصتغا لاو ءاتعاتم اع اةح بها ناو مالك || قيقرب هاناباق 5 لاو ا يدالا

 هن 4 فاسو ماهبلا نم م اهف ان دعب ةجرد ىلا معلا هعفر دوحولا ِف زيزع هباف ةاندؤ الاف

 ناكم ِف اتعجج نا لاو و ملاع 8 نو ماع يف وهذ هب 3 ملا لودولا ايل اء بعص ما كا ةيثلماللا

 عجاربو لذلا ةرهحو 20006 صضيضح نم هيف كنق ات د الأ يرصملا انجل ١و

 ةمعنلا لضف فرعتل كرضاح كيضام لباقتو ملاظأا لمحو مراغملا عفد ن* هيما

 .نافرعلا قيرطو مدقتتلا ليبس ىلا ئدتبهل املامعأ ىف كتمركح كربلا ..ناسح

 ةضحاذلا يالتخالا نم ةرذملا فالتكالا ىلإ ةيغادلا: سادالا نم كليلع رك ايا

 بأاصملا بلاخم نم هب كصلختا سلاحا نم هدقعت ام رظنُ الا . داسفلاو ينبلا لها سيح

 تابحاوو ةينطول !| قودح 8 00 بقاو ءلأ ف ريتا ع كدعو كاهح أهف كعقوا يتلا

 ثائااك 3 طلعو كضرا يف دلوب مل نم ةلاقم نم رو يس الوحا ارما تريدن ول كنظا . ةنأ بالا

 ةامغ 6 ٠ كظقو 4م مو كدودس 5 كفقو بدوهؤ كدنل بدهم "3 جاي 5 ف

 عئانصلا ع لكم اعللا تي ةهغاليلا برو ءاك ذلا لها كلبا لع .لامهالا ة ةمونو 00

 | وود كيلا اهمدقا تاليخأ فقانمو كردموذ بفارغ كابو 5 : كخ راب تاهح كنكلا

 اوداعا نيذلا نم 55 و ناكسملا مرو دما نديسيل كيكبدا نم هْق رج ام ةفدرع

 ندلاخلا نم دوجولا يف مركذ ءاقبب اوصاف مهماطوا اويحاو مدح

 ) يط ساحب #

 ) ىو 0 باصم لع

 عراف هأر ام لكشلا فيطل ةروصلا ليج ب اصعالا يوق ةيئيلا 1 باصملا اذه ناك

 هزه 4 رادو هطور ماعلا 8 أعل انوش هيلا راط هيلا كبعل ةرك ثب عملا الو 5 اللا باقلا
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 ةمدقملا *

 بابلالا ىوذ جهنم هنايبنا ىلع ةالصلاو باتك لكة حاف ىلاعت هللا دم

 (ةداكتملاب قظانلا اسأ)
 ركشتف ةميظملاب يه امو كيلع يفوخو كيف يح اهلا يناعد ةينطو ةمدخم كيدد نيب مدقتأ

 1910و اغار وا اباداو 'ايكح كيلع واتت ةئيذم ةيبدنا ةفراكا ئه اذنعاو حدمتف ةخيلبلاب الو

 عاف ولا كل رودت ريسفت ىلا لهاملا اهعم جاتحي الو ماعلا أاهرقتح ال ةلهس ةرابعب تاكوضمو

 ناع٠ هل امطاب ناب نهحتسملا اهرهاظ كرب و . ىو سوفنلا اهملا حاترت رود يف ثداوألاو

 اهو . هبلط يف حاورالا بهذب انسحو قشعب الاج هتحن ناب قلما اهماقت كهنيو ةفولام

 الو مادختساو ةيروتب ةفرخزم الو تاراعتساو زاجممب ةقغم تسل تيكبت اهحدمو تيكشت

 هلاك ذ دقوتو هلع ةرازغ نع ةب رعم الو هترابع ةغالب و هظفل ةماقنو اهرر لق ةقرب ة رئتفم

 الو ىداباز وريفلا سوماق ىلا كئجلت ال اهم ةرماسملا انفلا ةغلو اهيلع ان دوعن ثيداحا اهنكلو

 الو اهعوذوم نع كلربعب نامجرتل كرطضت الو ايفارنملا رظن الو 26 راتلا ةع_ 1ك

 قط, موكا كنتي يفو رعت اب كمكي بحاصك كاسل يف يهف اهيناعم كل رسفب خيش
 ليللا كرمي نم ابيصن اهل لعجاف ىوهمو تحاص كرءاسإ ميدنو هيلع زد كت

 رامغملا اهعم لخدت نا لبق درلا ماهس قوفت الو اهايابخ رصبنو ابن ارم واجن ةراظنب اهعتمو

 الرا وره انكضم نكت الو انلاوعا لغ كل نأ ف 3 كعيضا ل
 ع

 ناف انيضامم انرضاح ةلباقم اهدعصي تارفزو رودص تاثفن الا يه اق انلامعاب ةيرخس

 يف ام تفرصو يدهج تغلب دقف ترصق ناو ةدعاسملا كنم ور ةيلخا قت كك

 يداوج د ف ترد ن1 ا ل تراع ا يناكما

 ريظن نيملاعلا يف انل نكلو ةنتف ضراوا برملا رادب انساو

 عرج ل. داس بعل 3 وهاب هزءلا ماقم اوعلب اهو اروهد اوخلارتساف يللايللا اورس

 دنو رطظفاوازطضا ام الاغق 1 نانالا .لا"اوراغر انعاو :ةيناطتلالا ةويرح

 ممينطو روظبرو 0 0 مهتموكح ديؤيوممورأ ملعب ايف راذنلا ىلا م ممرطضأ

 "1 فدل قيس الو ةؤيحاالا كلجددنم االو' ولع هلا الوم الوكوزهاما“الاةتلخت اوكر ف



 سوا ا ل
 لا نكفو تفشل هللا بك مهنوبح لودي تيتو ا نق قدي مولوأ هيف

 غراف اذه ىرت لاقو يردب رون : عاضأف يردصل هدب ادم من 0و معلا مط

 ىوغ دف ىوه لا يف هارأ لاقف 0 يش ع ينعد تاقف نالا م نمز نم ن الم ما

 شرفي عاردق لاق 5 برقأ :ئوملا تانسارافو !ليفتاي نحو ل ىلا

 يندر يش اقف هلمارغلا نود ان ماركا د كينساةجتلا ةتفرتحا ارح ١

 نوب كر دج 77 نء نا ملعاو هسارفا كيكرأت :هينلارقلا كلل وظن لاق يباوهو ٠

 امو تاقعام هلاجا ءاسأف ًاعمس.ءاس هيا لقعلا نقف اذا تاقق .كظشا دف: كظعو

 يف كظحو تامالملا كلذ تزهان نيس نم زكماو) تلم ني نسل لاه فلل

 كرظن نعتءال هعمل موب ىلا تيب نئلو رو. لاكراد اذا راهعلاك كيوان انا لغت جابحاملا

 هللا ةزعل هاوأامو قوشلا كيلق ىراو ه4ءمذد ير امب

 * ا لكتاو ثيكتتلا جابت وا !

 (اذ41 ةنس ويو < ) ه +١١9 ةئس بجر م رات وداصلا لوآلا ددعلا نه تادكتم

 م4( هيب رملا ةغللا ةدحي ءانبأ نم ءايكذالاو ءاهنلا ىلا نالعا )8ج.- |

 ةذولأمل ركباد اب اهوالم ف يتفيصتو ةيلامل كراكفا تاحرتقم يف هومدختساف ىعارب با

 ةس رع ةفيحصلاو هن 52 ايف مهعيطيرو مهنفاب موقلا بطاخم ىنطو عاريلاف ةقئارلا مكمئادبو ْ

 لولا كيخ ادضع اودشف ةينطولا ناوخاو ةغللا 6 و ةيدجلا درت الو 0 لخس الا

 ونوكو لايكلا باو.ا متشو ييذهللا ةرئاد عسو : راكفاب هودعاسو بويعلا نع ءاضغالاو

 لاثماو ةيخضرات دن اوفو ة-يايخح راكفا هتلعا يذلا بهذملاو هتءزتلا يذلا برشملا يف ىعم

 هب انرص ام وجم ىلع ةمدخلا هذ نواعتنل تافارملا مذو هلاهملا حبش يدانب ثيل 0

 ليبسلا ءاوس انالضا نيدللا ىوملا عابناو ةباوغلا نّتم بوكر نم دوجولا يف ةلثم

0) 



0000 
 :الدجايناببلاو يصسضو

 ةعلاط تاساكلا يف رهزلا مجيئالاو

 1 حورلا ءامد يف افصللو هرطمم 5 باحش !وورتللاف

 ءادلا .يه:تناكسس :ىلاب. .ىتوادو ٠ ىتزانت اركب ىقلنا بيبطلل لق

 ربدج وه اع ماوقالا ربخ كنريخأ مالملا ترصقو مادملاب تدنأ اذا ماركلا ميد أ١ لامف

 1 710 دارذ: ىفالشالا ةدامكاك قالتسلاب هذيتأف: نيبخ لثم كعب الو نيتلاو رسال

 دشلاو قلطناو دسوتو عجطضاو برشلا نع

 ءادنا ا ماوي تهدورلوا لا

 سنالا سمو. قاس ردبلاو

 4 همسمو ع ىوهلا لهال يموق

 مهمجاح سوق يف ارنو اوريواول
 مدياع مقسلاو مدا د_حولاف

 تواعدل رانلاب مدلاق .وم ول

 || رظن وا ىهدلاب مدناع لح وا

 لاما مش مدهار مأروا

 ةليطاق نركللل ربا انناطلل

 انكساادق دوعلاك مهفرع يف مسجلاو

 اولصو نا حورلاب ىرس ةايحلا ءام

 نازحاو سنا ةمركحمو لذ

 نانا ليللا لالع :نرمللر داش

 ناطلس نسملاو مدار (وويشلاو

 ن الغ قارحالا يتشا. هنم ءاملاو

 نايعا لكلا تا ن ردب

 ناجشا لاوحالا رئاس يف لكلل
 ناوعاو للبق هرسا يف لكلاف

 نارينو. ءام هباق يف '.نادص

 ناصغا 2 او رحه ُ ناف

 لخدبما اذالم مذَْلو اذهب لقاع ىضربا كمو. مؤشو كموق ءوس نم هّللاب ذوعا تاقف

 نم ناف لهالا ىلع راصتقالاو لهملا ىلع يبر دما كل هقيقملا لع نا دعب هقيدح مهعم

 اطاريق هيلا نم كتمنم تنيك ىوه وذ هنا ميز لزغلا فلكت نمو ىوه لزعلا فلك

 راسا ما لئاقلا قدص دقف داؤفلا لع كاسل دايقلا نم بطلت الاف هبحو

 فاوعلا يف ىنءاس الا هءدابم 2ىنرسن الخ مايالا نا لف

 اوه عبتاو ضرالا ىلا دلخا هنكلو ىلاعت هلوق يف لخداو. هاوخ امو منال نا نازل

 لاقف ىدها ههجو 0 نأ مهاو 2 ىدرتف هاوه عبو هناش لح هلوق ليات

 يناتل يذلا نكلدف لاك هلوق تلعو ةفامو نارشلا تلا ول لهاكلا تمدع لهاجاب
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 سر ذو 3 بردرعو 7 بن رخو يزاثو ”نشنجو ىذا نع نزيل ضر! أم ىررو

 اه اديها عل حجرفتو اّمرءا ىلا هجوتو اشرب بونجلا نم رظن ناف دينع رابجو ديدنص

 ىلا هدعب لمتاو نيصلا 00 ناف ايلعلا ملسو اسدلا | فك أابعئادو نم رهظي امو

 رثك ناو هبلق ىو كلانه لوقنم يف لبق رت ملو لوقعلا شهدت يتلا ةعنصلا ىأرو نيشلا

 باحلاو باقثلا تاذ ةطق يفو ؛ تالم تللدؤا 'تلطم تاق كدلأ ناي هيلغ رافسالاب

 لاقف تعمط ماوقالا ربخ يفو تعم ام تمظعتسا كاراو باجلا بجعلا ىلع كعلطا

 ربخ نود ماقملا اذه نم تق نا شبملا عم تاحر الو شيملا تاخد ال مدنا ميدم

 موقلا تركذتو . نينثالا مود ءابس املا. هعاطو ًاعمس لاقو. هعاربلا يف ميدن دِخأف ماوقالا
 هلحر ىلا رظلا قاكلف: مدئاملا ندةيهوو هدنافلا قاةيخر كلا أ( 0 ١

 يب حاص هب اذاو يحاص اذهأ تاقف بسلاك ل . ليللاك شين هلجرو هليل ينمهد دقو

 0 لا اول ماركلا مدن اي مالسلا كيلع ينم لاقو

 اتاثيم كيلع انذخأ اقاتش.م ماوقالا ربل تنك نا نكلو هرابزلا كانحنف هرابعلا فيطل

 كئاعدال الكن قاوسالا يف كب نفاطيل قاسفلا ةنس تفلاحو قاشعلا ةنس تفلاخ نل

 لاو ربخا كان داوي ريكا كلايربخلا "ايساق كفل لو[ ايطار اد د3

 ام تاق ريغيلا تاتو: نيريفلا دحلك لئلا راق سلوم هلسلاو رس ل
 يف هتقراف ذم يلقو . زيعشلاو ةلقبلاب امملاو نوك أ فيكو . مالكلا بجولا' مالكلا اذه
 ىلع لاف راخلا لقع كيسفل»ا كليم داس د |( انعاو ةلكلا اقول قو كا رافيسلا

 0 كعمس يل خبصا ةماوقو اهفصا ةماركو اي مالغلا مع ًافصو هدزو مادملا

 رودبلا تاحار ىلع رودت تاحارلا ثيح هيفاضلا برش يف هيفاصلا تاقوالاف كعمد

 ركسفلا ىصبال زب .ايرتلا هللاقأب الطي اطل لئاشو" ريس رتل نا را
 قدتملا فالذنسلا نم ' قيتفلا كسملا مشت راقملا ريغ راقفلا ميقب الو ركبلا تيمكلا الا
 ىلا تيأرو نجلا تقر ' ظل نملح يف. اظنحللا:تدرا اذاو

 بند رع اأو ىنادوسلا لوف'ا يزتثلاو سغملا عن تدفن بيرخلاو نطملادود لش تاس يزانلا 69

 ىدنه رْغلا
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 كا درع انيطولا ٠ك داقر كل' تاطوأ كدا وف ئرق نتكلم ناناإلا كلذ تتاح نامل

 ” ااا زر انآ .ناورشونا'اهارا ولو: هلئاقلا كفو هلئاحلا ايوا هذه عم كسيع تراسو

 لاقذف نبرسفملا يف ناكام نيريس نبا ىلع تدصق وا حيطس لبق ىذق حيسملا دبع اهلعوا

 لهعو تامللا دنءربصلا مهل ىصقتست ال ًافاطلاو "دل 5 كارا ميدماي مدن

 دنع تيثنو ميسب هجو» مسنلا عم ليم هللا تاذ هللا ىلا رظناو تامهملا دنع ىاقلا

 فام الا دانه نادي هدلكلاو ةلاح لع هدجحاولا ماالاك هو فضاوقلا حايرلاو فصاوقلا

 كلاكار لاقأ ”ردبطلا ىف ناك خيا نم ئنالكو 'نيلعا نم عبط يف هدهعت امو فاطلا آل
 ىلع رصتقاو هحايسلا فئاو هحارلا فلا نم ناف روهدلا ةاداعمو روءالا ةاناعمو رفسلا

 ار هع موعطع حرف صفقلا يف عضو اذا صنقلا ريالا نآكا ةصع كاكراو هرم

 الف ثرغتسن هريخلاو ةءهدلا ةكاردا هربا هنع تباغ ناف ها هسحح ضرا نيب حرعو

 هركو لضو هركف مدعو بابللا هنع باغ بابلا هل مف ناو " ثانبلاكريصب 000
 تح  لاحرتلاو 0 لاخلا هدف ىلع لازب ا ف عقوو هكبش نم رف ام رف

 ةرقنلا لع فرعتلا ع لفتلا دارا ليتل دار ل انا هضم“ ض هنو هسا

 00 ردو ماش ةران يركلاك وهن لذا لع الا نعل نان بريعاف كاتس انا

 ريخ هنوش الو اهم راهنالا نم الو اهل رافقلا نم مرح ال يرصب ىرخاو يرصم ا

 يا ملا نرلا تاق نم را اع مو نوابلا لاس هلوق لدول
 كك ندر يناوغو ءابظ م سينالاو ةسيئالاب متو هءور ةسيذك ةءارغو هموركو فئاطلا

 ىلاغا نم قارعلاو أمصلا عمو 5ك عئانص نءسح قمحو هردسو مبلقا لك ىرق رظنو

 مارو ماشلا ر ماش ناف دنملا قادح ةعنص نم درفلا ني ندحارما معو قارعلا

 ةراتو هنطلاوه لاقو هند هدد هرودس عتعو هرود 6 هاو هضايغ لخدو هضانر

 هئدو هءاعا دضصعتو نشراف دب دانص 0 سرافل اسرافو زاحلا ضرأب زامتلا باطبإ

 تاف ىع لبج 8 تافرغلا ناكلاو هالؤأ هلها وه أمو هللا هيلع لص هنيدملا 2 ةرايزب

 | مليش ع
---- 

 ردم ان ثاغملا يح لكلا هيلعو ريطلا فاعض ثاغا )١(
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 مرا اه قرص ه فطام ترد, : لبطل لك ظفر هال ل

 7 ساي امام سابا ةنطف تلقو

 1 ّق حاورالا هل 1 تم ذأ ةتلاسل نق كرجل لطمادلا لولاك ترودو

 رشنلا 2 ارطإغ حاشو ةلوصخلا الرا 0 ركب انل تاه تاقفو

 رغثلب دبشلا ديل كلنم هحم#و .هنرضحم شلجاو انفيض اهطاعو

 يرش ذا ليلك نك" حراوملا هين 7 تيعيتناو نقبل ك8

 ردبلا ةحف ص يف تعبط ةروصب هدد ىلع اهولج ع مسعر فاطف

 رك قاارقلاو رجا يقويك 1 قدكإل سا مان لا

 ىحيقلانيرمالا فلا: دق «فيقلاو 2, , فرش ف [رسشلاو فلعل نذ

 تيعلو سارلا ساوح ساكلا تدخاو هظحل رادا ىح هلظل الا يهام كتةحو

 حاورالاب حارلا

 اهرخآ همسا نع اهبف هلأسا تايساو رثت دعبو
 مارغلا يعاد 0 يذلا تا الفاغاب

 ددرو ىنو 00 نطولا ن .اف مسولا 4 4هقيقحو مالا تأ دق تاقف

 ماقملا هو - اره ١ :هوقضو يمكلا باق

 مآل موق هن لتحت هنطسش الأ ذأ لك

 سا فانصا ما كقاذ يو كق ةاخ لع مم لهو ك مون كيوق ناو تاقف

 ىتقان تنحو ليصالا تقو لخد دق لافف بابالاب تدنا ذا بابلالا تيلخ دققف فاصناب

 0 نيندافو يبوق نع كبيربخا نينماالا مون ىلا تيش نألو ليصفلل

 : رجا ضوخو رثعا ضوح ع 201
 ابنا كنور وزعا) كنور , ىلحا ام لاق ماركلا مدن ة ةصق مارغلا ميدم مم ايف

 اهتايس لوقنم يف لبق رث ملو لوقملا اهدل تهات صصخغلا بعصاو صصقلا بدعا نأ

 بايذلا نينط كشهدب نانملا فيعص ناتج كنا ىدهع نكلو مير اهتاسمو عيدب

 كدلع مسوا كسما نم كمو.ردت مل كسنج ريغ ترصبا نا بائذلا ءاوع كتيمو
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 تال ا خدنو

 اوكلسي نا .فيحصت وا باق وا فيرحت ىلع اورثءوا دوهعملا ريغ اوأر اذا دووعلا مهيلع

 اهررع اوهشيو اطغلا كعك اال م وا ووصف ةرابعب هوريغيو ةومصنلا طارص

 لوبقلاو ناسحتسالا مقوم مق ىتح لوبق ةمسش املريعي نا ىلاصت هللا لأسنف, !اطلخا لع

 عردت امريخ حفصلاو سارغالا كلن: ناصغا نم الو سارفالا هذه نايكر نه تسل يناف

 ناف طلخ ناسنا نه 5و طاغ هل رلكتم لكو لقان هب ىذدرت ام نسحا رذعلاو لقاع هن

 هلو نيطو ءام نم ءرملاف ةلمخلابو ماهوالا دراوش ديصي, فلؤملاو ماهفالا دنز حدب رظانلا

 تل ١ لك هنيبزاقلا جا دسعا قوقولا و1 قيما للا نييوراظقاي زهق: ندر رك

 همر عومجلا تيم دقو اذه عوجرلا بيرق قحلل نوكيل للعالر عوقولا لبق ملكا

 تلا ديل اد 1 ميولاكا ل نوكيل م ءآةلابسو كلوا نرخ كال فالعل نعال

 كيلع دشو
 * ناهدالا ديزو ناهذالا دز ا ع

 لخيف مونلا 000 مد يف لاقو لاق هنا ما ركللا ميني قع لع مار هلا ميدم ىور

 و اهلنا لف: كع ين هتبأر لب هتنورام مانالا ضعب يف مانم ايؤر ن* لجوو

 '”ماورالاو هلظن نزملا اجرلا غولبل اجدلا بوث قدد قربلا لب قرولاك راسذا راثو امسلا
 هول يالا قل هلارو .ابظلا ارك هوت الملا هع وو لكلزلا د

 ناسا انوا فدل رودككاو. يدلخ اعنا حارا مقسما سكك رنا لالا

 نماسحلو زي د ,ةصق:تيلللو؟ شاساحلالا تءادعو ١ قالا فا تاقلا عاوو قدحلاب

 لا البغي لبث قار وز دس نط ورع كاع اناس داس ا ا
 0 ين رق ا كعو متسر ةذوخ عطاقو مدا روجرزب يقاسانا هرطنقلا

 ايو قوما "سا تفشل! قراسلا تفل تف ا ا

 قطن امو هانو لدف ماركلا ةداع ىلع مالسلاب هتآدب نا دعب هيلا تقاتو هيلع تمدقق

 مفاي 11 ا اعل عكردأف ٠ هربخل نضلاو هربك ىلع مادو هاف الو
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 سنالا انمزاليبو رونلا ىلع شارفلا يمارت حارفالا انيلع ىمارتت ركف يف ىنعم نم قداو

 هتموت نم هيا رهدلاب اذاو هدب رج لو هدد رخ هن يف نك امهو رودبلل ريسلا ةمزالم

 هطاسنو طاشن هفقسو ربع همداخو رهز هيجحاح نكات قاسم هتمو> يف رظنو

 رمر هؤالطو حارفا جمل هشارفو حار مو هعوبتتلو _ءافو:ةتضوحوا ءاغرطا يق راؤا لعاطما

 ةمع انمداتنو. ميدلت داعب نكت نع ل الو ةقعل لع 2 اراققلا ةلياب نوحعم ردبلا

 دساح ةرظن انرظنو نزملا طوقس طقسو نذا ريغ نم لخدف دحلا انك دولا انتفرحو

 امترصو هلاغلا امغلب دقف فلصلاو هيتلا اعدف فاس ا هللا افع لاقو دقاح دين: دهنتو

 هفامتلا كءاذمع ناوفيحو دللا اهملع كك ةقرس نفت نم م دؤودنلا توو' اقلب قف هنا 8

 فارغات ةيرض الا مهام كينيعو بيرقتلا مدعو بيرغتلا !كوازْخ هفاظنلا كسابلو

 يف يتم انا قفناكو. نشل يناي> نبع دعتساو رفا 53500006 0 مرا

 والاول قام نع نزلا لحو راس اقوا نارك ان 0 "نا 6 ينعدوتساف رسدقلا

 يره> نع مألاو يرهظ نع سوقلاو يبل نع سمأو يلف نعريطلاو ىعولض نع
 امم ىنمروصتتوا ينبت ام ضعب ىلعت اممر يدسج نع يلسلاو يدلج نع لتاقلاو

 نكس اع هيطاخو همالغ نيكسملا اعد همالسلاب | 52 ههحوت كنع هنا الا يببار

 طظطرشت ؛ كلئاسو يىنرمأستو كلئاسر يلا لضاوتت نا ال لاقو هدحم هللا نعأ هدحو

 5 اهضعبو قوشو لزغ يف اهمضعب نوكي ناو قوفاق نررشع اضل نوال

 هير فئارظ ةراث هرباسم ىرخالاو هرواح هذه هيرع داوف اهضعبو هيبدا

 توكن نا ىلع نف لك يف حطشنو ند لك نم فشرت اذكهو هبرمع فئاطا ةردو

 موا نوكيل رقفلا يف سانجلا متلو راكوالا نم تجرخ الو راكفالا تأرط ام تاياكحت

 ةلاسرو سيلا موب ةلاسر ينيتأت ناو نيتيب وا ًاتِب الا كريغ رعش نم ذخأت ال ناو نكسفلا يف
 كل ىدكر د كوع يلعب اهني امانا ىلع الوخد ةلاسر لكك نورك نسأل موب

 ان احا ضعب انعم ناكو ين أم لعب هللاو يبان د يعبصأو هجوت مك اهدقع ضقت الف
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 اموراظنب ثو عبراوا حم ثالث ةلاسر لك نم بتك انا ينومزلاف انبابحا نم ةلججو

 يتمصو يدي و لمع ةظحالم رمجاب يتوقرحاو رمالا يلع اوبعصف عبطت مل ثيح كارتشاللا



 0522 ١
 يف فرطلا لس ان ميد هللا للع كال ومو قو مدا هل وهف دحولا موعط» 6

 عدوتساو مئادبلا هذه مزتلاو بحت ام لخ يناعم باد الل وه نمايو يناعملا ضاير

 مع 3 عي أماف لئاسرلا هذه دنع كركف داوكل فقو مئادولا تيطا 25

 يرذعت ىراو :تاذلا ءافصل ليمأ يدهم دهع نم تم هبيشو : بجو دق نُمَأ لئاسولا

 ىتح 5 ءاناش ا اعر ا ءافيش ا تلزاانق + :تادللا أنهأ أمم

 يح نادم 0 ليح ضأنو يتم باب 4 يمارضا دنزو يئارغريثم هللا كرغت

 ءايميك لايكلا دروو لاما ضور يتونف لوقصم نذجو يتونم لابن سوق يل نانعو

 رث ليلك او ههابنلا لبلب ناسل حاورالا فطاو حاورالا حور تويالا ناك

 تبي ةنيز ايلعلا ًادبمو ايندلا ةباغ حارتالا سوؤر ماسحو حارفالا لومش ببح ههاجولا

 اهيلا ءامسردبو ىهنلا راكفأ ءافص هداعسلا باب حاتفمو هدايسلا

 همساب قطني ناكل ١ .لريعلاف ةتناذا هناا وأ

 هيمزلا تاكا ميبتمموا مسر هكا

 ناك ام ناكو هتقشعف هحالع بجوبنوا هجازهردكي امرش قيام قوو ظفلام ظفح

 هب ثحورتو طال ديدحلا لايم هيلا تلك ناكل عدبأ نكمل يف سيل تلقو

 انقداصتو ردجال دقوتلاو روخلل ةوشنلا موزل هللا هظفح ينمزاو سيطولا تقو لظلاب يحورت

 اذ تكن هيج م ار لوزا فران لفأ ال اظقلا [قضلا ةدوانةدص التو "اطقلا قداح

 ةوديكسالا هتيلحو رطقلا ةندز هك )| سوفنلا ةهاكف يرد ءافو ليو يرد ةضورب

 0 سبش لب 17/8 ةئنس - «هررض ع مأع 017 يف هلحرلا كابو هلحتأا تاك الف

 يييركا نك رف ديعصلاب تالحو رصمب لح هنا الا ديعسلا هبانج عم ترفاس هررش

 شويج تامحو هفلالا تاحارب ءافوا قدص انيلع رادو ماعنالا ىلوا ترضح ىتح ماع

 رهدلا نويع هب اناكو رهزلا نوفج نم مونلا انسلتخاو هفاكلا تكساهأف ةعيبطلا ىلع ةبحلا
 ”رقعلاب روما يلب تقولا ىلحتو دوتع ةمون الو مانو هبشت تاومالاب اذو هبنتو متف كاذف

 قازر الل لاج الا ةبحاصم ءافصلا انيحاصو قادحالاب روثلا ججازتما رورسلاب انجزتماو

 1 ردخ ل قراو م رغأ عزم فر أو 2 ب رهوح نم كما انساح راصف
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 حابصالا نكت تلفن ذوطاقنل] ادا 0 حاورأ 59 0 نايع الول

 روكا | دكه مركللاو راقلا نمثإل اهنمأ نكسلاو. مرج كلانس كيفن ىلا
 برض ىتح نيينعم وأ ىنع رهش غيلب 37 نيعلالتا,ىنسشحلا هللا كرانتضا قيئشنملا لاس

 هءاب متفب ل زتكوا رهشل مل سك كنكلو رثؤت ناعم هلك كمالكو نيقرشملا ةحفص هتبص

 ةمدخ يف دابع نبا يردناو كبلكرب ينتملا ذخال تفصنأ ولف الاو هباب ام ا مسلط وا

 ةيلست كلذ لوقأ . كناسنا هلال ةيؤرب جهتباو . كناسل هب ماق ام ظاحا.نم كبسفب, كلب ْ
 عسنا ولو رايغالا نم ردصلا رهطتو راظنالا نع ردقلا لج ناو كردصل ءالجو كردقل

 دوجو دنع مايق نم ترطس ا اف هلاحعلا هذه ىلع دخا 58 الف هلاسرلا تاطال تقولا

 لاف ضورب واكب لتيأملا عينملا كئاقشو عيددبلا كيما ىلع يبالس مالسلا لصوب نم

 تلاز ال ليلخ يديس دماحلا هش لياخلا ميظعلا دي ةيبلاو لاو ىلا ”اضفلا ردن

 ماقلا ندا اهنلمل الك فانا مالسلاراد 35 ةروشلملا ُ

 * لئاسولا ضايحو *لئاسرلا ضاير

 نتنسلا اهنف انوفا ىلع ابنم ةدحتاوا/لك قاوتغ لدي املي اهدي ل نأ نئاسزا كر

 ةركفلاو هعيبطلا لها ىلع درلا يف هعينملا نوصحلاو لوسرلا ىلع ليجتالا ةلالد يف لودسملا
 قالخالاو تافصلا كسممح شى قاوذالا ريهطتو هس ليشلا لع هعيبطلا قييظت ف هعبطملا /

 ا الو هتنمضت امف ميرسلا مهسلاو هعيشلاو ةلزتمملا ىلع درلا يف هعيدبلا راكب الاو

 هئرؤ.هنشلاو» «فرضلا ال, قلسنلا زكا نارافا فوظلاب ل عيدولا جارخاو عيدبلا نم

 فاتكا يف قالبدلا دشو هشاشملا يلا دالوا يف «ماشتلا موصخلاو نا اريعلل دالوأ ف

 هماعلا نهال هياكل هروصو هطسربلاو ول رطلا ف هطيطأب ينير واحو قالو لها

 نرم دنع ثااثلا هرعش ناوددو يه اهعدوا دق ناك ةعوم يف نود.م وه امم ريث :؟  اظزتمتو

 ىلا ةيرعلا باتك نم دحأ هقبس مل نيتلاسرو اهنمدقم الا اهنم رفظن ملو اهرشنل ام نْض

 ءاودو هرهد ءاد نازوالا حوجرم نازحالا فيلح لوش يهف ةءدقملا امأ قرن م اهلل

 يناغالاو ناللا سيطانغمو يناوغلاو ديغلا ءابرهك ءهباصعلا كلت مادمو هبابصلا سالب اناا

 (ة)



 اا يااا للجانب
 مسقو هلضفب ءاش امب ءاش نم صخ ناوعا الو كيرش الب ناوك الا قلاخ يبر لج
 ضارغالاو ةارملا نيب'ناابو : نضارعالاو:تافلملا نيم'دعابرو ةلانعب هلع لع قالخالا

 تقةقحو دوجولا يف كركش تاجولف هدا رآامالا هيف عقب | ملو هدارالا قفو نوكلا منن 5

 رودأو حرتلا سيلج حرفلا تب رو ةورشلا ردك رورملا تجزأ دوجو لك يف رظنلا

 0 لع ظل جانو لابخلا هوجو يف ناس راو حالطلا ءامس يف حالصلا

 دال ىراقافا لاطلا ةكالفاوأا لاما كاتضا هقيقدلا ىلع فوقولاو هقيقملا تدرا ناف ظف

 ندلاو احذ ةللكاو هو 0 ةقادصلاو ةوادع ةيحلا تريغت الا هدصرت 00 الو هدصعم

 نمو ساكلا ال نافملاب هتلوانتو سانلا هتبرش رح اذهو انش ةعصلاو انض مركلاو اق

 هفاع نم الا ركسلا اذه نم قش ملف هعرجوا هفشر اهنم فشقراو هعرتلا كردا رعلا هتاف

 ههمذلا دراوملا نع دعبو هميمدلا قالخالا نم درحت ىتح هفاعسا ميركتلا هللا نم بلطو

 ةنجد يف هيلا ىدترملا ردبلاك اهالعا فراعملا موحم نم ىصاسو اهالغا ةماهششلا نم يقرو

 لا 41 لا يسو ! ضرما للا توا ماهفالا جراعمب هيلا قترملا مهشلاو ماهوالا

 كسلا لاؤغ لب ال :هرصانخ لاكلا نم هيلع تدعو 'هرضانغ تباط يذلا ثطللا ماوق

 ىلع سانلا دمحا ىلملا ردقلا تبحاص هاضر لاما يذلا بدالا ندعمو هادش باط يذلا

 0 ةعدل اوم ءأشن الو هتساحم لت ال هباغ لضفلا ناهرلو هلا رضملا اذه يف هناف

 هل تءفر ام هيلع مالسف رطاعلا ضورلاو رطاملا باححسلا ىلب ردقلا ةليل نامل كرر دل

 ادو هنطاب ءافصو هقد همهفو هقر هفطا يكأحن مالس دوعس نيو هب ةضرشاولا وح مالعا

 يف ينمز ىساق ضرم الا دار نع ينقاعو ريصقتلا ينمزلا امو اذه ادج هئبدح قدصو

 يركف شوشو يركس مكحاذ سوارا ةرهاقلااىلا هلا كت دم نم يبأبا د يمار

 دقف يدنلا كرطع قاشتنال تدع لجو زع هللا لهسو لجا ىلا تي ول هللا ءاش ناو

 كيفلا يرحمو كلملا كلام ءاش نا دمحأ دوعلاو دحوا لزت مل كناف يدو كتصلخا

 ادصاق مهفرعي نم ابكر ىأرف اهفارطا ضعب رام ناكر ير نا ا
 هيروصام ناونعلا دعب هروصنملا

 - < ع
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 ملهعمو مح لكب قا ان:سوفننح ةلا الإ سهدلا م

 روصن لبق ناك لق نقل نك ف نإ 3 مايالا لوادنو

 ريمتملاب .. نبل |. .هارتااا نوت تبا يو اذيغا "يفلا ١ لع
 نهدرالا .. كلاش سح مزم ريبدت || هيزم ناف يسفش ىلغت فا

 ركعفتما ىتفلل د ا ع 0 ال, الا نا

 الو هعاعد مدهم ال ينذلا.ىنأ 5 قاتلا لوطا اينو نياورتكم ارهثذ لوقلا ينم تميس

 بابرالا بر نتاج وهو ال هل متاحا لاق )الو هلالماوا كارل قوت دوعلا

 حارتالا اهمع لازاو بيجلا لبس ىتح بيرق دهع الاوه امث بابلالاو ماسجالا قلاخ

 دعب تمئاطق:: لسوتأملا ةناردلكسالا: نتن سورا هرفتلا لا ادوسلاب مارشال ||
 ل ثيح روفنلا ةديدنش رويغلا يعبطك تناكاهنا الا سانلاب ةشحولا تلدبتساو يانا

 / اذباو ميدقلا املالْضل عجرت تداكف هيفتقيو ةعبش 8 الو هش 2 ةولاب امادال دى

 زيجولا هظفلب ءاغلبلا سر اهلا بادالا رع روضحن اهبلع لضفت هللا نا الول ميدنلا اهمداخ

 تنصح قوذ :لخاسور هجلاوما :كيطالث“ لايضف ارح هنافب نلف لايفلاو تدالا ةلالثب

 الولو "تنجو ككل ءاونالا همحا زن ال دحم رددو ءاوهالا هقرغت ال مه نيفسو هجاربا

 لالا اذه مادو هرصعب روصعلا سؤب تيسنو هرصنب مومحلا شيج تمزهو تنل كلذ
 ىتح حاص اف رئاطكانيلع ضقتاو رئاث ةلوص هدلا لاص مث نيع ةفرط امساك نيمأع

 اسوبدش للأب :اسويع رشبلا مامر مانكر شو اي يضراال
 ماقسالا ةرارم يدل تلحو مال س هلهاو ذولا فلست

 مايالا ةريغو تامزلا دمع .ةهانلا نس نيملاو بلا: ل ديتبلاو

 قبررط يب كلسو هب رقو قيدصلا ينءنم لب ماقتنالا اذه دعب ماقتسا الو ىهدلا لدتعا امو

 هيلع ملساو هيلا نحاو نيللا كاذب برطا نيحو تقو لك يفاناو هبرغلا

 لسصمم ب ميا جيمس

 ةروصنملاب رك ذلا قباسلا لع يدنفا دم برددالا همن لص ىلا ةرهاقلا نم نبك
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 0 سفنلا ت نذل ىرقلا ثديح ةحاسلا ل ارد | اميل نسحو هحارأا :ءلا ت لام اذا يح دودح

 دعب شابوالاب تجزتماو فارغلتلا كلس يف تمظتناو ند_لاب اروطو رواولاب اروط

 نوفرع ال .ىزابح مهاكو ىراك مبلغا ناف ينيقي نم دجا ملو ينيقإ فءضف فا ا ت7

 يساوت مرشح أو ماملاب الاءدرب الف م اه رجلا ار اذا نم مدبعأ درا ناي .الو ىدشا

 0 ا الوان تدلطب الو 0 و!نوتن مح الو قوتك جل لمالا يبعشا مهعنقاو لمعلا

 مهما ناو اوره كودعو ناو اوذك كوندح نا نحو نم ايلا ظاغا مهف 0 8

 تولتو اييطر انو مهمعمتاو ا.يطخ موف تا 1 اوقرهو اولض مهيده ناو اوقوعو ار

 دقو اروفك الا اوظفحت ملو اروفن الا اودادزب رف قباناكك و هلع اناو» "كفار و فق دالا مهملع

 يرو عابطلا كلن هقرست يعبط داكف بط را يبق ينيش نصغ لبذ ىتح سىطملا اذه در ينايعا

 ادق والو فعلا كباب تدسلو وغللا هيد 8 مبعم تضخ دَقف عايضلا كرف هب

 ك1 اناركس اسم ارءالا الل انه ككدااةق.اللو ا ناطماكع يشن نقل الااععرو تل

 لارجالا كلام لالخ :قويلاظحي كمدع الا ةنكن تلرتالو انا تيسر لا كل

 يللاعلا رمدقتلاب 1 ايو نحالا مس افقد قومرلا نم ةهر تكردا لاوهالا تبصعتو

 نيطالسلا ةمدخ يف تمظتناو :نيطاي_كلا نم كانه ت>رتسا دقف يلاللاو صهاوجلا رك

 اقيلملا يتب .اانيثدلا ققايعتن يد, فابلالا زيرظتا ءايترإ هساداالا تك لع تنك

 ءاظتنالا اذ 000 ماقتنالا نيعب ينقمرو مودشملا س ملا موشنلا صهدلا تاقاف

 يراهتف بذهم ةييلعا ل بدعم هكانس ْئمادض ا رهد 4م حبقأر ,أ مقار 44 هنمب ل نح خاو

 08 مك لاتملا لع ا رص رح >او اهماس او سفنلا يزعأ تلق هن رض نع مون عب 5 هن رك

 0 كف فئذلا تالا ا تملا سهدلا“ نيبع+ تاش

 هنو هداقز 5 ميدنلا ىل عع ن هلال املا بوت احدلا 1! دقو كيلا ض

 كر م ئدرلا مأ اذا نا هنديغأع يذلا . دبعلا ظفحم م

 ردي مل هبا يرد هبا ولو. .ىدتعاف .يردق ناكم مثلا لهج

 © رختا

 يرسلالوملا ادعلا فيس ىدصلاىلحم . ىدنلاثيغ ىدهلا اخأ غيابلا ك1

 رسمت مل نا : يعل ئفلا, فان« + ايبافا# ' رازيفلاواماف يشن انقلاب
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 يلوشب ماالض اذا يرعش تيل

 ليس نفع كا يل سا

 لوقع شرع لاش رمخ يا

 مفع قملا او ١ ميعو و

 نال طا
 2 ف | 3

 بلس نع كاذف ماهو

 0 جراعم هممر نا

 نوكلا 0

 2 لي ند لدلا لوح

 اهيا موللا اوفك ربعم ناسلب لاق مث ربدم قارطا قرطاف موللاب هوردتباو موقلا هفرعف

 مفصلا بجوب امال عفنلا يظعوب يدصقو دجاو مكيلعو دحاو مكشم يناف موقلا

 اودوعو وذ اوذخو كردق اوفرعاف هموعدم يىلعو لابو همومدم اوفا تناك تو

 هذهو كتم نوكيام راغن اسف مكنع يلاوقا اوعدو هيلا ريما نوبسنت امو هيلع متكامل

 |. !تنعملا الا, هنعب اشفي الو تقولك ينليالا ل

 نطاونلا نومأم بنقاوليلا دوم .نوكيإ هياف: كالا

 هنأاه يف سانا عش كل لوقا لاوس حا يقل مذا يرغص 8 00 اهرمأ

 0 يتاغمال ناعم قشاع. كااذ ذا اناو + لاو الا

 5 رهظ تحن يسماو هدي رق لصوت ىظحاف هدي رخ ةبطأخ يشماو هتكسل ' حوراأو

 لاصو تللم ناف مركلا كاذل منام الو مرملا اذهل بابحال ثيح ركب ردد ىلع حيصاف

 راهزالا فطق تعتتو راهالاو نيتاسلا ىلا تام

 انلباقو قئاقرلاب ميسنلا انحراطو رودت سنالا تاحار مهماع رودبلا لب موجنلا مه ةقفر عم

 روثنملا انل دم ناو هتقرل لاف نيمسايلا هلباقو هتكوشد ماَقف درولا انضرحو قئاقشلاب رانللا

 رامتالا طم قاسثالاو 'انيلا هنيعب للقات انيلع ريق ناجرالاو  ةفاو هنا ايلا دل

 املا دشانتت ىولسلاو نملا هي ال ىولملاب ولملا هين يف نحنث رامعالا ببنت راقالاو

 طاسل ىلع ردلا رثثاو روحنلا دئالق ىلع روحبلا دئارف يف ىهوملا مظننو يناغالا ليمح

 انيداشو ءافولا انئاحو ءافصلا انلقثو روجالا انساكو رورسلا ارم روهدلا ءافص يف روهزل

 الب دودخلا هرو فطقنو راكنا الب راكفالا راكبا يف دن رعن بدالا انعدنو برطلا

 هامد» نقل نا[ احلل تاضخض هكإ
 موش لح ن ملا اضقل 0 ل دلو مقلا

 ريخلا يف ىرجو هللا يف ناكاذا هب
 مممو يساخ نيمنلابيشغ هنكل و

 قاوا ال ناوا بدع براشو

 نابدلا رج نم را نايا



 بيل اج ا اا ار ل قل عل حن م
 لامآلا عب نمو همادقا يدق: عرشلاب دش نمو ةايملا ماما دخلا ىدهو ةاشولا ليبس

 لغتشا نمو كلم د عردت نمو كله تاريخا ىلا عراس نمو همالعا تعفر

 ىلا ئعس نمو ها 0 ىصاخملا كك نمو 5 كفدحلا لحعتسا نمو دأب فارعلا

 1 اا ما نهدو رثو ةحاقولاب فرع نءدو رقح بدالا مز نمو هناد كو تاع اطلا

 كف .٠ نمو ةلمح ناح نيا نس لصا . نمو هلاوقا 2 يبقا , 0 نمو هلاوحا ا

 نمو ةلقوواسلا هتمكك 2 رع صاح نمو همادتلا هتمزل نعمان انلا لونعا؟ نكدو هندع ترث نياحم“

 اب 0 نمو 4م: لا تهور 0 نمو هم نئانلا تارف ريل ا

 لون ءاضأ| 0 تءاث لا ا نمو هيراما ترهظ لا أهلا م 5 نمو د ترأب

 هعدتاو عادخلا 0 00 هعرتذاو هارتفا 0 قا ل هتقمر ئاروالا مدح نمو

 لاجرلا هب تفح دقو لزن مث مم 00 3 لمار تطخلا 3

 راقولا ممل رهظا مث لمحلا عم اوعرت الف لمعلا لعلا ةرع'لوق وهو لاخلا هيلع قاض ىتح

 ةيدخجاو قورعلاو مدلا يف ىرس ىح هظعوو هنانطاو هظفلب موقللا لغتشاف راسو م

 هوكردأ ىتح هفلكي بسلا يف اودجن لو هفلخ ريسلا يف اودخ قورشلا يف لالضلا سمع

 هيظعو ةلاقم مدازو هيحن نسحاب | ماي تاوعدلا كال اهف نم عدخب وهو تالا

 رع ءانمأ متنا مح لاقو فباقلاو ردصلا هراسن نعو كلور كسلا نك هى[ ساحل

 فئاظولاب .لنري>رف اوماقف مترجأ اودجت ناو مترمأ ه أم ىلا اوله يري صلاخ ىو

 رضاع توا ةركوو اهدا كذلشافلا قرط اًوكلسوا كااطللا كب

 لوقعلا تلضو راكتالا اهماع دتشاو راكفالا تهان ثيح يجنلا اوههتساو يعسلا باذن

 ناملو مرلاكو هف رئاط بلقلا ماه ىلع بكرو ردنلا ةلِإ ردصلا قاضو لوقنلا تيسنق

 دقو عازنو لادج يف مه امدبف نادل اننا قوق ءاضغالاو ناكل نار ذك

 مهدات لكبو مداني لم مالا اذاو عاذو مج نال دق | انكم

 بابلالا ةمكحأل ىلس دعب اذ اللول 1 يأ

 كباناالا تاك ينال كاثي: . ١ ' ايطخا دوز لك مكيف ف

 باهرالاب 3 لوق نء.س>ح 0 6 داقو 7
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 امّدْشاَو هرهظ ءارو هللا باتك دب نايدالا ةقيقح ملعالو 0 كي لومج ىلا

 هرم هيا تغقجا .هنيئانارلبلا يع ةظاشو :ةيئان قداقلا ل اكول و للا

 هلا نإ«نافطلا, قمادناربلا هش زل ناتتجاإلا قم 1 فنا هةر ة دمع يف -هيدحلإف

 مارقتلا تهدم ّق هاو ةيدسلا» ذاوكق-؟رتقلاو ثاعو ظافلالا يف طاخ ثالثا, قلاط

 نيتدقعو سردلا نم قالشق ةرشعو تفنرق هياع راصو تأ دق دق جوزااو مار اك ةقاربلا

 هدنز ىلاقو ضِِب ةيوجر» اهيلع ضدحلا دعب ةقرااو نبج نيصرقو نين نيتفقو نعد

 ملعق هللاو نوقلاط تناك امخدعب نوّدار تراصو هدبلو هيقاطو

 هاجم" َسرِشو لعطمرش# طوبعزو. طمشما لاش قوشفلا اننا شلل هنااا قولا موب أما

 مولعملا كيلع تبن لومي مولظم وهو فاحن الجر عميس كنا . هعقرم شون رط ةعطقو
 هربع خيشلا هب فنا هربعو كا ادق خيسف نيتوحو خيط نيةروقرقو

 ه قاشما ةدباكم يف * قاسلا ىلع قاسلا

 نم وكشد و سهدلا هيلا مذب هئاقدصا ضعب ىلا اب ثعب ةلسارم لكسش يف لاح ةءاكح يهو

 هءاها نيب بداالا عايض

 دق روربسلا' نيا, هتحال يهو بوطللا يراجأ'ةشنكو -هقبابت هوب ظواشلا كرد

 نابج رامضملا اذهن يف عاجلا نا هللات ىلذلاب زاف دقو ملا ىلع رصنلاب يل نمو بلطلا ينايعأ

 امون وا ةعاس هيف لاجو اموق هيعراض» ترم سم نااذه ناماب همك“ زوشي نا لقو

 يف رابغلا ريط حامرلا ةنسا هب تراطو دال لواعملا يرذ دايملا رفاو- هترف نع فيكف

 ةبضاقاب تحبورتو# هيدك تت قوتفا نالت 119 1 كرلقتلاو هما مومحلا 7-5 حايرلا

 نمو إل 15 ربدقلا ةلظف. تاذلا الين روتقلا لهنا ره ال كمل ونجل انها كافل
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 لاجر يف ثاعو روستو ركفلا نوصح قئراو روص اع القاع سغ 1 0 الا 0 لمالا

 انكةزهأو سيل | 1 لمعلا ]| هو 6 ناوخالا كعب ىم نوهأ هثدحو هشحوو نازحالا

 هلوز كعب هةيطخ عامسل ريما اك خرصتساو هيومن نكافلا هد ىلع 3 هتوطس سارلا

 ربنم قرا مْ هعاطلاو مها موزلب هعابلاو ءارسالا هتءاجاف هتيتر ب ١ دعو ل 5

 ىومهلا ناو لومنلا ا أم عرشلا ناو لوقي أم قويا نا مه روم ليزتتلا صاوا ٠



000 

 هغالب و هثيدح نسحاف هغالبلا هتفلا نم هضارعا بوث تارودلا ىلع لبسملا هضارغا موس

 هحامسلاو لضفلاب فرع ىت> هحاصفلاو بدالا لزاغو

 ل6 تاغ نى تيح عأا نيج نيستا كا

 لاجلك نسحو نويعلا رون ٠ .. افولا ردن. دم ريمالا لحي

 ههادبلا مرار ههاجولا ولا حار حا محارو ا ناواالا غيلب و نامزا عيل نمو

 نيطفودال ا نزل مل للا باضر لذابو لاذ ناب كولا طاس 7 ههازنلا زارط هيلحو

 سانلا عاونأ يف سانجالا عماجو ضي.رعلا عابلاب ضيررقلا دئاص مكح نأ مكحلا مناتن
 11 765 فعل اهنالطعال هقياذحلا طفلا لاي ناَع لك زاجم مئافو هباتكلاب هناكتلا مفاد

 رشنلا يف فلاو عدبا و قسنلا نسحب قسفلا هجو رونمو هيبشتلا هجو نع هنوُقلا ءالط
 لا 1ك اي كادرألاءايم يف ملط يذلا باشلا ماج سنالل مادسنالا نسف فللاو

 مجاوا نررح ةاراح رملل لهف اقدص ردقلا يلعو ام ل رطل عيردب بلا يدان

 فان ةعشتلاو 00١ اتا انمابإ َ نا قحاب واو عدتج الام : لوحات نيرد» ةضراعم

 ار نعول و22 لك نلف: يقام يبوندب يبا رقم يبوندب لاهالا نم فرتغم همذلل

 زيصقتلا نا لع هم مم ميعصلا ٍْق ممتع فويسو هموه-“ ميدنلل مهم را ماهسف هوفهلا هذه

 راهنلا نم ربشاو.:رابنلا نم رهظا يردع ناف يعيد نم لاههالا بيص الا يعيش نم سبل

 اناو سراف وهو لجار اناف ربظلا ءالجو صهدلا بر تيهدو تيلبف تيبم دقو تفلاخ

 قوطلا نع ءاسش كلو هل مداه هيولعو اة هلا اذكر يتتدعاس وأو سراغ وهو تبدح

 نيطبلا سهدلا ينداعأو نارجالا قتنكساو نازحالا تشوضلاو قوتنا نو كي ا

 3 سعابم لالخ نم راونالا رودب عاطتسي متاببلا قوس ماه حبطصا نيطلاو ءاملا ىلا

 هلل نبد لوقو وخراب هلل ع سوماحلا بارع نع سوماقلا بارعا يوربو راونالا

 سانلا لعجيو هدابعلا قح ثارحلا دبعيو هراهظ الب ىدصيو هرامروثلا رك ذبو وخر
 ةيحعلا هيلع كيما, دعب رااح ةككنا يفان ا فان نسح لوّشو هذاهتو هام

 ٠ ىلا يهتني هبسنو طاّوللا مميف فيرشلا هسارلا مامز 0 لاق. هساود 41 مدع ناف

 نوعجرب لوخ يف اومكتخا ناو نيطلا يف مهعوت 0 نيدلا يف مئاقو م طاوح نبا ما



 كلل 1
 رش سف. نم عرفاو برض بلك نم سها م باط رزتخ نم لذراو ارخص تامح

 تمقو يدوم نم نزحاو ىولب هب تلح سئذ نم ىوعاو ىواح ىأر بابذ نم لهجاو
 قحلا نع دعباو ل لم قشر سلق نم لدا هعمانم تقد لمج نم دلباو همهارد

 هردب و مثريمار ده الولو سيدتلا يداب مهلاصو مف نيف الخلا مهلاع ليصتسملا عوقو نم

 لالضلا نع مهماف متاح لوقلا لبنب عزتااو مماحم رابنلا هجو دوسل هرذعو مهلا هتجاحو

 ريمالا اذه ةقرب ريما كلت نم ذاعتسا ىتم هنا آلا نوكقؤي ينا هللا مهلتاق نوكفني ال

 ناو دقف دقف نكي مل ناو دقف ام هل داعو هلاجواو همّتس نم هقن هلاحا ةرصاسع حورتو

 ناقلاب ىدتها مث هروصنملا ىلا هجوتو هروصحلا ةيرقلا كرت هصفلا ةاوادأ هصرف مهتغا

 تقلعت املاطو هماما مملاو همامز ركفلاو دوعي مث هيليلخ ةيصاسم نسح ىلا هيليلد لقعااو

 لف هال ىلخ هنا هاليلخ لاق ىتح هيطخلا حامرلاب هدوذب سهدلاو هيطخلا ةبطاخلاب هلاما

 رف هلجرو عيدبلا ليخ ادصاق هلجر رجي ماق دمكلا روتف نم ىطمتو دمالا هيلع لاط

 رن نشكو شم عطس ىلع دعتم ةسلج سلخ بضل لول, قم اهنا ر دلع راش

 لوش اهمالك ادتاو  ةةفغاز ةتدعر هتذخأ (رر ؟ةابشا نم اروتتلاه ناك ناو: كلبأهل
 1 نإ

 ار ءا "لوقا. قآ انو نا اونا كنيس للا

 ارتتسنم كينصني نم ةكلءاطأ دقو: 1!/هزهأظأ/كانبضإر' قم كلجأ/ دف

 مهس قوف ام هناف هرّوهنو ىهدلا لومت نم هب ذوعاو هروصن' لب ال نايصعلا نم هللا رفغتسا

 هردصل مهلا 6 ىتح هردغ فيس ينعنم الو بارملا م-,سل ىفلوللا ىتح بارتغالا

 تافاغتو ناوخالا نع تلفغ ىتح هضارما يف مسملا لمعت-او هذارغا نع ركسفلا لغشو

 بئارغلا قرط لقعلا لضو دوقر ةليم نهذلا لامو دوتع ةمون ركفلا مانو نالملا نع

 موللا يلا هجوت ىتح دادرت يف لسكلاو دادزت ةلفغلا تلاز امو ىئاجلا ىدحا راص ىتح

 بابلالا ضور رمثو بادالا رمثنصغ دحاودرفمو دجام ديس نم مونلا يف طارفالا ىلع

 دوحلا ليلس اهانغمو مراكسملا رحنو اهانعمو لئاضفلا رس ءافولا ندخو ءافصلا فيلح

 نساحا ىلا يئارلا اردق يلاعملا ردص ىلع عفنرماو اردب ةءورملا ءامس يف ملاطلا دوعسلا ليلظ
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 ا مدل نم ةفرضو .هاعزلا ءالق نم ال هاقس نم هيرو هدورم نم هيدحو هدوزم

 ىدبا ناو ههازنبف اسلم لخد نا رجيو رع توين ال رجالا تاريح هاوأبو سك
 لثس ناف 0 اع ناو حرص 010 حيت نعف ل ناو ههادب نمف عئادب

 بلخ لزغت ناو رحولا لازاو رحس ظعو 3 بنطا حد. ناو برطا دشنا نأو أ

 00001013 هل م متو نفذ لك ىهز فاق بوبغلا رب فلا ناو بولقلا

 اوخو يراردب 0 اناس لكبل لئاس يهدي لائاسرلا اقل را

 8 ةبطمو هحايسلاقروزب لام مك 5 3 نع ناك و هالخأ سانلا يف تاك 1

 هلوح امو ردنبلا 50 هلوج ابيف لاجو هروص نمدلا كالت ىلا هتعد ةزاوصنملا ردن ىلإ

 ار ا مللت ةمذرش لع لدفبر باثلالا يوذنا تفرعتيل تام الارقيدلاا نع لا ,

 مراكارودبو مراكم ءامد اهافلاف عماخ يرج ابيلا ىرجو عماط ةلوره ابيلا لورهف

 لع وهوألا مدانم مهقرافي ال لال لل موجيو راكبا رودخو راكش ا سوعشو

 نس ىدباو ملا برط برطف هنورلا ةنارغو هيوطلا نسح نم ملامل مدان يأتلا

 هدوهع ٌمثدهأعف ارفلا فوج يف ديصلا لكف ىرقلاو ندملا نم ءالؤه يسح لاقو مسيتملا

 لفل و كش عمم قداصتو هي نورس ا ةييرالع نحنا مرنم تدتاو هدو مهصلخاو

 قي.رط هب كلس لب رادلا برق هل ضرب مل رادغلارهدلا نا الا اطغلا قصل ةدوم اةصالتو

 ءاكيلاب ليش دان . امهو درفنم وهو داو يف وهو داو يف اهف هب رقو بحل نم ةعلمو هن رغلا

 ركذب هزيلا ءوسو هذللا نع لغاشتيو حورلا ال حورلا دقفل حونلاب مثرتيو ءاكملا توصو

 ا ل احلا عمسلالو تالمعيلا نارعبالا ىربال ىوريام نسحو ىوهم نم

 مروصو فاق نفل فلغ مه.واق مالكلا نع اضف مالسلا ةججرتل نوجاتحل موق نه

 نزامل نزامت نيزامه نيئاشم شحو عابط ن د شعن ةروص نيزكفلا

 ىناو ع نويبع نم باو عوبسالا ءاعبرا نم ماشاو عوبريلا ءا ءاقفأن نُم/اقاغ كيش

 هءدأم نار نم عشجاو رج بهل نم قرحاو ورم ما نهردغاو عوبت» عوقد ن

 همالظ قامح ىليل نم لظاو همالف يبرغم نم حشاو هي غلب يبون نم“ ألو

 ىلبح نم بعتاو لحولا ىلا لحرلا قئاس نه قمحاو لا عم لحنلا بلاط ن« عمطاو
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 ةمالسو عادتالا نم هلوشام ةباغ لوقنلا همم صحتسي ل اذا لوب نا هاسعاف هك كرا

 سنالا هديشو "ديلا مرو: ,دعنلا ةسدنه ع يل اللا نب يلاعاأأ هنن رصق .عارتخالا

 رويخلا هالو ةراثالا طمس هيامالا ةتشرفور!ندعلا ةليلووتب رانا كل لش

 رودد هيفو ءافشلا يناوأب ءافصلا هآيهو حارفالارورس حارشنالا هئيزو رورسسلا يسارك

 ندعم الل.».زاقؤلا تناود "فونتو. نونكملا قلؤللا لاقماك في روحو | قرانا ال ا

 هفلا مهمدانمو هفع هلها مداخ موجنلاو ءامسلا ردب ال موجملا تقو ناعجشلا ريمأو راهنا
 مهارشو لابقالا دوقع مهملحو لالجلا بابن ميسأبل هعصو مهب امو هعصع مهبجاحو

 مهبكشو يلاعملا نوصغ ىلع يل اللا تانر مهم رطو يتامالا قادصم مهلقتو يناهنلا فالس

 مدور سمت رونو ممدوعس ءامس ردب امم عتت ردصلاو ديملا نيب ن» ردقلا ةليل روهظب

 ةقيقحلا نع هقاعو ناسللا رصحلا كردأ دف الك ناوالا كاذ فصوب موقب اذه لهف

 قابمالا وع زيتخو فوكف لع يملا ند باقع ضقنا املو زاجنالاو راحملا مزتلاف زاحتالا

 ريصقتتلا ىلع عاس دل لي قنا مظنلاب حدملا ىلا فصولا نع تلدع رثثلاب كرامات

 تادتا بقح: لوملاو'ناكسحسالا عقوم اعقيف لوبق ةمسن بهم نأ ىسعو نأ ناد نمو

 ماتللا يف نييداتملا ناسل ينادانف هردق هردق فرع. امب هنوشحو هردقلا ةئيشع يرث

 ماوعد رخاو نيعاد نيرك اش اوجرخ الا هماقم اولصو ام مهناف مالس هنوقلب موب مهتيحت

 نيملاعلا :تبراهنيا دخلا نإ
 سمح. سس سس - سله« سم وحس

 تاعيمملا مق نوف ر يلع يدنفا دنحاو لاك يدنفا دمح نيل_ضافلا هيقدص ىلا نمو

 دقو ةيلهقدلا لامعا نم ياودب اهم<ا ةدلس وهو ةروصنملاب كاذ ذا امهو الاح ةينسلا ةرئادلا

 هتروص ام اعيلا ري رحتلا مدع يف موللا هيلع ارثكا

 يف ناسنالاو رظانلا م دما هيا عولضلا نيب نك اهلا نع عولولا نب هلاولا ىور

 لمملاف هيدب الا ثيداحا لق 8 هيدنو هدوالا تبوح ْق هددحر لمعتساو ن أسنا لك دقن

 يدان كس جولو لوخد مساحاو 55 دقنن لوغشم ركشفلاو ناك الا هنن نع هال

 نم هداز ماس لكت صانق تاس باوج وهف ريع ىلعابت ريع تقفن املكو جولو الب
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 فقول حتاسلاوا حرفو رسل نوزحلا وا العاربصلاوا السل قساعلا هارول ام ترف 7

 دور نم ١ داللا يف اهثم قلخت ملا ىلا لم اركاب داع موق لبق نم اهل وأ لبا هللا

 ' ةمالا تي راشأو' رانقالا, قم نع ناهزاب كابا ةيمتلو ةيل ا لاا

 اك 15 نكس ناو: همدق لبقت ت انيلاع يضعنا 5 رغثب هلبقتف ميسنلا اهبعالب نوصغو

 ا دخاف اك ام لبالبلا | د أبره دوتف جيم ةعا مد ل يغب ةران همدخ هباشن

 بيطت راهزالاو هتاكرح ةقر نم ابرط تحاصو هتاهنن يف مسنلا ضراعت تنغو تك

 رضخالا جابسدلا قيقر نم تسيلف ربكأالا فرشلا تزاح قاروالاو ًارورس كحضتو اروثت

 0001 دك دقوا ناهزالا طيليقو ارقلاب :متلعتت ناهنالا باش نم ناصقالا ترك

 هتلباق باصوالا نم ئربو باطو حص ىتم هلا 007 ميسنلا 0 5000 اياك ايييح

 اه دعو .كتصاو لكل اهييسح هاب ةيمالولا روخا نم اركسو هيما نيدذلملا

 هحالعلاطو هجازم لتعا ناف 00 لكل اه رعود سطح 0 مر كك ل

 ةوشوا هيلع اهدا ايلا ويرولما لع ل لو
 نسح عيدب لك ةسردمو عودجل وهو عوز :< ىهلو يف هلاكلا كلت هتلباق هلاح ميكملا

 شخ ال بدا اهفكس هفوفصم قرامو ة 0 0 او ةعوذ رص ررس اذ هفوصوم

 هك ناسا عوسو ال مولعا مشو ناطقا ال ! شرفو طاسال طاسا اهضراو

 باد الار ةداياز نما ةراغم رابكلا مددع 0 نال غال رنادلوبب تلح "فاح اذل

 وطسراو سديلقا هنودام دابأو وطسب هب ماقو هنهذ فيس لك درج دق بابلالا صن نمال

0 5 
 نسحلا خمو هيلا 2

 ينابملا اهم اولحو يفاعملا عرتخمب اوبعالتو ىنعم فيطا الو ىن اولح هيف اودجل مل ثيح

 مالعالا اهولعمو اانا تار ماعط نم نيعالا ذلتو سفنالا هيهتبشت ام اهنفو

 باطلا يع ربو مهقالخأ قايظاعو مهتاوذأ تليين مايا ميا
 0 نع ينقاع روصقو هبترملا كلت ىرحأو هبقنم لكب نقزخا ويف سس

 سم لك تاخدو اهنطاب ىلع تعلطا ينبهو عابلاروصق ال عالطالا مدع روصق

 1 8 اسالاو عبطلا ا ذا يناسنا نع مجرت, نا .يناسل نكمي له
 كلت نم 10 هك ارش *أ ناسنالل دم هيهو 1 نقرا كل نيا طيسلاو
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 صحا ءابعأب مايقلا نع زحاع وهو ردص بدملا لاح ماعلا هدرو اذا 0 هناطو مادق أ تح

 5 ا 58 الو هدد 7-1 اي| فيس لوقنملاو لوقحملا تاملاذ َّق لوقملا هي ىدتبم ردن
 مك 5 8 0 3

 ىل الاب دوةعلا لحن يللاعملا هب لتحت ريءا هدايسلا نافا راو هداعسلا ناصغا تهد ا ثيغ

 دوعسلا نصغ هي رعأو دوأا ضورهب رضخابذع ينامالل سوفنلا ليم قاما هل ليغ دي

 لن تفاقم 8 01 أ.حا و أويس ىلا توم يدب نهد

 ريزعلا هماقع اوفؤرشلو تبدح لكامل بالا 4 ع كفوف بداالا ةعأ ٍِصب 9 تحار

 الناع وشنو الكا زاساولا زلتثاق:لاحاو فات قفار « الفا ىطعأ مكف زدجنو 0

 ىنرف لصوو ب رق مح“ كا |الك 1 ارياو امالك داحأو دانا طلت ةاجتأف سد كلاما ئىئء

 رظان# ١ ر مظعو 1 َر رطعأو اماللعا 0 اماللعا شو ارافسا نسحأو اراقسا ندع

 علب دوزو ادعم ثاغاو 0 0

 نمزلا ىدم ع الو روهدلا' 0 اهقلخ 0 دابأ قا 5و

 ءاملاو ىندعت لاثتاو ىلدعب سهدلاو لامكلاردب ةلباقع هلا الا ينم تقلعت املاطو

 ىنبذكي ىعو ىبذحي هتغالبو يبيداعب يظحو يدانب هندأو ينعفدت ةيسلاو ينعنع

 برشاأاو ينب رغب, ينمز سؤبو يبرد هقلخ نسحو ينقبسا يروصقو يبقمر هروصقو

 كشملا هماقمو تا بلا ةقاعإ ترسو ه4صرف نامزلا نك ا ىح هصعشف ةضصغ رومالا

 ناو ينا الا هناتسيب هدجا ملو هناسرف يظح ينقبسف داعسا ىك اوكو داما لضافا :

 دامح ير ةابيستلالا ءارش سوسو نايبلا مص 3017 ءر تفذااط لذ هرب تءر>

 قاطمو هركش كفزانملا ةيزب نتانلاللا و يف هتهاب تي يئارو باد اللا ناديم يفهركف

 نيسح ةمركاا ةّرضملا نحن. ئدغا لاقوازانغألا ني بسذألا هي اذاع م ةركشي نالالا

 ن*“ ائملع الكو هدوجوب انعتمو هدو ا' دقتساو هقئاقدب ائمداو ههداقرب 0 قاسح كن

 ريغو هسا رس دلولا نا اثملعف تازحفملا نيشلو ىدتلل ىوعدلا تناكف ثياب منيا الا

 ائيلع لضفت رمقلااذع رون نسايتفاؤ نقلا كاذ الملا ءانثا فون قلم ننس

 نم اه ال هلام. ناناتلا تس ةدهاشم انعتءو ماس خيشلا دانس اة ميلعلا ىلؤملا
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 ةدحاو ةملكه دهو 0 0 هيلع ا لوكس أمرتعب دي يتلا مدلول 3

 هدعب نءهدع رحبلاو مالتا ةرحش ن٠ ضرالا يف ام ناوأو هالعاو هلفسا دوجولا اهب ناك

 " ريغ ضرالا لدم موب تاودال لكما هنو نأ تاك را ةعبس

 نا ] 6 ال هللا 1 اودع لو رافخلا زب زعلا من ن٠ 9 هدهو تاوءسلاو ضرال

3 

 الو يد هزردسعلا الل ءاثل 3 ع 30 َّظ ديرب ءامسلاو عضوا قى )اخو رافك مولظا ن :اكألا

 ثيم هياع فَ الو ير كا هم اء قاطي الو 2 الو روح هن ربع الو ص همدعأب

 دل ةيسألاب ناك ا# عدبأ ناكمالا 8 سال ةرابعف يع هرم 2 الو ةعأ ط هع 0 0-7
 ي

- 

 نا زب الأ هداعلا باق ةردقلا 0 هدارالا تاقاعتا ةيسنلاب ال ماهوالا روصقو ماهفالا

 نابغئانيلع عطقو دايز ءاكذ ةءوح نع دايملا ةنعا انيواو سايا ةنطف دوع نم سايلاب انعطق

 توع يح 0 راتكلو هدئاز نا هغالب نم ةذباف لكلا >و قايحس تاطخ قرط

 هلم نا باهذ هلّشو املا اتمدعو ا 0 بالطب كفل 0 ا 0 مكاح

 داك ألا 0 بلاط يف تتتفو درج ديدو ديمعلا نا توع ديفملا غيلبلا : 6 انناقو

 نودبز نبا ضو ةضراعم 8 نودملا ةريحأنر < دقو دابعنب| بحاضصلا 0 حتتفلا كر م

 يملأ 2 مد قى لج رجا سلا كف ُُق انضبقو الملا يبا ل ظفح لع »الملا لك فساو

 أنزحعو كرت يديك نا هع مح ف ا نم برخ لمعي ناسرفلا تحبصأ و ور<

 باب 02-2 ل ماهوالا نسل اح ةردقلا تعفرف ينتملا لاثمأو 0 نم لع لوقلا نع

 2 تلالقاو 1 دوهع ةناندعف نع 2 زوعلا لقع نم لقعلا كلما ماهفالا

 تاد 6 ءالؤه هل تثتعءعمجو تاشللا هل ا هريصبلا روس هندنأو هريصقتلا

 دحاو يفملاعلا مسي نأ ركتتسم للا رمل

 روو يفاصلا قوذلا وجو يفاولا عيدبلا رو رعقملا نايبلا كلفو رمثملا بدالا ضور

 مدوخسمو هدو أءلعلا ىطتمو هدوجو اقدلاطات هحامسلار ودب نسسحو هحاصفلا 0

 يذلا مقلاو تسلا بر ا درفملا هقالغا كعب ءاغدالا بأبي مافو هقالخأ ندسحت سوفنلا

 5 ١ هلق لفات نا 6 دما" ىدنس لضفلا 0 دمحم فرعف دماحلا هل كاع ا

 ندوب هتممم كامسال هجوت ول ماه م ؟ادولا اهمل ا نم جرختساف عئادب لا هيلا
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 اماءاممو. رك ةيلخ ضورو نم سهرس عمو ردة 7 12 | ١

 ناتك نم كللاط دق ا هرانالا قفأ يكوك كباف' رق امل باغ

 بنا الا وربما كيعس ارك اش روطسلا هذع تررشل نال لاق ل 0

 الاو قطصا نيذلا هدابع ىلع مالسو افولاو دولا اهبط يفو نايبتتا مقال 1

 مدقخاو ءاهنالا ةيلع ل ما يو يتركف تا ولف ْ ٠

 دحاولا دبع ديسلا نيموحرملا عم ىربشي دمحا ديس اشاب دمحم موحرملا لزنم 0

 هةعمو ىنسح - لاسح هدلو كان مه دحو ن و هدجن 0 ماكعلا دو# ديفيلاو م رذلا

 اتبع لاو مر لع اج أود ىع ةعاس 510 0 كعك ةءازثل لويعسم ماما ر ع ميلس خب خيشلا

 6 بورغلا دعب | اوحرخ 9 ا :ارظلا ليمج هف ةفرخزملا روصقلاو فئاطللا نم هيف أه رك

 اهءلطمو كش م اهاذك] ةيلاد ةدمصق عم أهعمو ةلاسر هل

 دهتتسملا ةناغا :فويلسلا الجو ١ تاجتسملا هيلع داما باش

 6 3 يلايللا موجب يمف هلاسرلا اما

 فراق ملا هل تقرتف ناكمالا يف راسو ناك ينل م

 لصو اذاو هأرب 2 م كم هأرب 8 ايلا روصألا ل لقعلاف ّق اغلا اه 0-0 يئاولا أهاقعب

 يا دبع وا ناك ع عدل كائمالا ف سيول و فكر نيسلا تس

 كو صهاظلا ةيبغ ريك لع لاعبو هيلع ل 1 ايلا نم / لضفت أمو 4 ملا الو ف لع

 تاداعلا رادقالا تؤةرخ اذا َىَح هآألاو نمو هردكو هإ 1 هللا كيع ْن ل اد سضاملا

 ريب دنلا نسب لقنلا [يةمريف ”ةياغلا كلتاقوذا ةيااب توجولا لم :تادايسلا ودا

 ا لقعيف بابا امرتعي الو بامحمب امج ال ا |هاريف رييعتلا 5-1 لع ايضا و

 فراولا اهلظ لظتسإف هبار ا للاب هنا هءادر ندعف الؤالا هلوقل مجرب م



 كلا

 انتقاخو قرصا حاورالا ت تيه 0 مادملا ةداع هدهو ىنايعا همالك نسحو ايا

 ُْف ميهأف 7 خلا ينارب هنربلا نم اخ د هيربلا رخاوبلا تءاحو هن رطعلا فال

 فدص اولاق لغأاو فده مومدلل مسؤل ماه الو ملكالو , مدن ال ثيح مممملا ليال

 دجحولا ند 0 ةفلكملا تدازو 0 تدعي ماظنلا نإ ملل 8 ب٠رصو كما يفرد

 ىوهاب يندزو ماقملا ظفح هوع دو موقل هوعد هوعد ماس>و ليش همح قوتساو هقر

 مالكلا يشنلا نا ناكمالا يف راص دق ناك هللا ءامب اذ مايه يف ىافف ىوجو 1

 تبعد اذا باطمخلا يف فطلتو مادقالا لبق زيزعلا تئج اذا زيجولا يظفل ايف

 0 هريصف يتحو نام ءهضغ هاو 7 ا نايح الا راق ماهوالا رذحاو باوعلل

 د قالثلا ٌيرتو فيطاتلا لمعتساو قافتلا ططاقلاو | سرا ىذا ماهفالا ام

 ساع شق نرطا نلاريثو نارا اي قرا لوطو ناحشالاب دهشتساو مالالا

 تاوعدلا ساحم يف هيلع اومحم الو :تاقوآلا اودِم جاف هللا م.هدق اذاو 5-5

 مالس اولخداف نذالا ىلاو باوبلا لخد ناف  نزولاب |ب اولأ ساو بايلاي اوفق لب ماحزلا ةيشخ

 ميهاربا دجحا حشلا عرابلا بيدالا ناسل ىلع بابلا متف يدنفا دمج ىلا 5-7

 مركلا در طدص اه ايا نم نكن ا رظان) هدلاو عم هدام يعل ا كي

 0 ةوعدو مالا هدلن 8 0 ََك الإ الل عفالاب كدص أعتلاو لالا مركلا قوف مهاب

 نسحنو هئلشل فرع ةنمبم ءر 3 اف راكب الأن ةرهاصملا ن م رتح راكفالاب ةرهاصملاو محلا

 مادا ياس كلذلو لياحلا ىطخلا 8 اللا ليج يعسلا 5 ذل ةهيسس>ح ردع هنعاسم

 ركشلا ناف بابلا تف نمريملا رهظو بابحالل ىعسلا ناكاذا اس ال متاملا لضفتلا

 كاذاناو همعنلاردق فرع نم الا همحلا ىلع ركشد الو بوصا ةدوملا ءاودو بجوا 00

 كسلا: ني.كاعم حارب لياهملا ركشلاب مايقلا نع زجاعلا كردب *ىذتساا كردش فراعلا

 تفرتعملا 0 ري_صقتااب 0 ه لقا اللف ئنمالا حادا 0 راكفالا م 9 )م اذاو

 ىداالا كلل كش ىداؤف نع جر ضان ماركو هل ناكاذاف 0 ميقر هن ,

 لاخا فاضهافاب لا ل( نىك ذكي دلاولا عم هتلعف | ٠ ىلع دججاملا اهنا :كدمجو

 ل يل كسلا والي تافكم ايلا اللا
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 5 : أمهضعب رح لق اناث مالك كب زيزعلا كيع موحرألا هيحاص ن 0 هغلب دق ناكو

 أهامسو هل امرا ةاده هيلا

 6 مارغلا لذي ؟ مارا مفد »

 ةنواو حبسا ةرءو صوغا ةراث ركب ةديرف بلط يف دمحم ركفلا رح ةل يكارانا امي
 عارذ يكابش حرط نع رصّقي الو رارفلا ينكع .الو+ نارث.ل ندد سفصا اًروطو فقا

 رحب يف تاخد ىتح لمالا حاير يلع تجاه للملا ينك ردا اياك عارش يتنيفسا ىوطي الو

 تقلعتف سعش اأو زتازك-ا ني كيو سبعصلا سوماقلا اذه تما جاومالا م اطالتم 5

 تأقو لحاوس 0 3 أهمف ىرب ال 0 موج ةليلب تبو لابحلاو يراوسلاب يراكفأ

 اهرك نم لشام كتعو: هدثلا كياالا جرفلا 1 الو هدص لعدتسا ضال دادتعا

 يدوعسو يح م امت نم ناكف اهاسرمو اهارجم هللا مسل تعمس ىتح اهاسم قرم ىلع

 يابش حرطب تردابو 5 ابتراو يفوخ فرصناو يدوملا ىلع توتساو "ميلا ةلل تكرت نا
 رد نع قدصلا متفق رينعلا ةرحش أهم تقلع (يهوللا«فادمالا يشك دق يه اذاف

 راهزالا ىذش بهذأ اربنعلا حافو راقالا مدختسي

 رطع سلخ ىلإ هيسداننا نسل م كا سل

 5 0 يفرونلاو يدلخ يف نيفاالا يلم 0 نامأ ا تلد

 ا تدر ا وراومللا مقوملا يدنع تعقوو فرظلا نم اهيف اع فرطلا تولج الو

 ينغشل اهمر نم اهتيدهساف هميث ىلع دحأ اهل ردش ال هميثي ةرد يه اذاف نع اهموسا

 عدبأ امفالبا وب اوملا ةبحب ىهو.الا ..ازرج اذ داوفلاو, ارنا امل بلا تا
 لوقا ام عمساو لوقتنا كرئاو لزاملا سحلاب تسلف لذاعلا اهما بتعت الف ظفال علباو 8

 الو دهس نم توكش امؤ مانم الو لصو.الف ملا لاو مالم الو بتع الف دجولا بلغ

 كلم دقو ىنسالا ماقملاب يتينم تأر مايالا اهنكلو ماقم الو بسك يف تبغرالو ماقس

 نيسوق باق ناكف ىلدتف ايد يحتل 0 تلاام نتيحم ناصغا لاو اله ىف 2710 هريس يداؤف

 ةشسعن ترحو ىنافحا ه كفل تمقوو 0 هدعبل تابدف مااا فرصنا 6 ىنداوا

 يا الر اهلا 0

97( 
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 انيقاما تفج الو كيلا اقوش  انحاوج تلا اهف انبو -

 ءاشخا تفسنل لابخلا مئاوذن هضعب لح وا تنقول كاوكلا هب تافش ول امن تلغش

 مهف الب لقعو مهو يف ركفو حوفسم عمدو حورجم باتو هب رطضم ءاضعاو هبهنأم

 ةنماح ران هيهام كاردا امو هيهاو تسيل هيهاد هترانا ليلج بطخ نم 0 مسجو

 كئافص نسحم يحبماو كتاذ روني هللا ينمتم ”وندلا الا اهتفطي الو' نما الا اهادمخم آل

 هانت ام بلط يف هللا ىلا فكآلا مفرو باوصلا وه ام ىلا بابلا اذه نم انجرخ

 برقلاو ةمعنلا نم بح ام ىلع نحنو لجالا يضقنبو لءالا يت يتح

 ىلا ناك ةينانعلا ب رطلا يش يرب رملا دحاولا دبع ديسلا موحرملا ناسل نع بتكو

 هيروص أم هتفيظو نم لصف هلا هغلب امل ريعش كب يود

 دوجوالو دولوم مودق ىلع ةئنهتلا تسيل لالاو تحضلا مالو منو لاس

 ةدال ١١ كرام لوضح ىلع هعبتلا تسل لب هنا هدوع دوقفماو هنأغلا لوهجم دولوملاف دوقفم

 امناو عيفر ردق يذ لكل ةيحس ةبقنلاو عيضولاو فيررشلا اهمف كرتشد ةبترملاف هبقنم

 لغشن بيرغلا ةبيغو مايهلا سجون سييملا دعيف بيرغ ةدوعوا بيبح برق ىلع ةئاهلا

 بيبملا تناو هبرك لك لازأ بيرغلا داع اذاو هبح ايحا بيبلعا لصماو اًذاو ماهوألا

 ريطت تداكو كترادا كيلا تفوت املاطو رادلا برق عم بيررغلاو راش يف كنا الا

 تاوءدلاب هللا ىلا تضف فئاطللا كلت اهمرحو فئاظولاب كلغشم ردقلاو كتراما كيلا

 كلت قفأ يف اًرذم كداعاف  اهنعزادك آلا لازاو :اهنم: هللا «لبقت ىح تاولاتاو رورظلا"اف

 راجشالا برطلا نم تصقرو رايطالا كمودقل تنفف ءاملا كاذ يف ةكرب كلعجو ءامسلا

 لق لير نورك نا“اإلا مللا هارسمل ءاضف دجب ملردببو هارجم هنع قاض رحب ا

 ةلاخللا ةدانز وخراو 'اهماوذ هلا نما دون كادر دا كولا ميظع عسل ةراداو كتم ردق

 كل فاول ل ىلع فسالاو هريغص تناك دقف امك اانلو !اهتاحلو

 الع للا أل انو ١ كييف انزع ةعبلاب تردال كلذاوأ انهو روخأ لهالاب كد الاو ؛ نسأ

 هللا ءاش نا بيرق تا لكو سيبحلا ةعفر بحت ىحلاف تاجردلا
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 انك ناو ناونملا سم لسكلاو ناسنالا بيع ةلاطبلاف هكرملاو ىعسلا يف هكربلا نا الا

 انينسراف تنأو .ةموحب يلاغيلا ناف :كلاب هللا هاش نا.نالت 0١1 ندر
 هلالز تنأوإ بذع دجشلاو,:هلالدإ ناو تال "اير 0 ا لا

 هحاتم تناو. بلي ةحلاصقلاو كريس تناو كلف نايلاو" نما 0000 0007
 بوم هلا 900 ترنو كظفلب لوقعلا ترههف ترهظ هحاب_صم تناو تد فراعملاو

 نا . قوشرءؤ. ؛قشار نيب هزب زعو مدنلاو قوشحمو!قشاع نو نئاثلاو فراكلاب تلطخ

 ىلع ساو( ادوحولا نيع كوكربف يع تبغ ناو. دوعسلا نيت كناذف يدع كرا

 هللا كذاعا رقق ال جباورلا ةباغ يف دلا هلل تنأف ربشلاو مويلا باح ىلعال سهدلا مؤ
 معنلا ريس مهبوكرو لهنا دروملا مدوروو لهالا كفصو يتقار دقلو جايتحا الو

 مدئاوع دلتا روبل ماياو مدئاوم مدخل حارفالا تلاز ال مننلا ىئصاب اهنم مهب رطو

 يفاصب اقوطم م-هءايا ديجو هللكم مدوعس يراردب مهناحتو هللذم مهلا رومالا باعصو

 بذاملا سطانغملاو سوفنلا يف ةلاعفلا ةوقلا مريع سمسا ةرينم مدوجو ءامسو متزيربا

 زيجوردا ةيف يذلا فطللا لالزو هايملا نيجيسكوا هنم يذلا فطللا ميسنو سومشلا رون

 نوكسوركيمو (فارتلتلا كولس ةليصولا عوفلاو فاو ملاو لسانلا ل ا

 مس ادجا مل نعال اي تع ولا ميسنلا رتمورابو فيعضلاو يوقلا رظنلا

 ترطحو اهنع تايعقاور مم نب مرح ال اف نشل ىف يش انتل للا

 نونمت, ناب وأ لامف :هؤالواو يدتفا نايلتي مدواتلا بيكر كرار اهنا اة

 هه تعري يس ةأمحو ا يناف ليكولا منو هللا يمسح تاقف لكاولا ناووئعب

 امو هذللا نع تدرج اذا ةايحلا ةرمث امو زيبزحلا رزملا هبادا نم ينتافو زيزعااهه سبل

 يلاعملا كتب ناو تقو يف انلاقتتنا داحنا دصقللا نا ردا ملو هزعا نكت مل اذا سوفنلا ةبزم

 ام رحم قفو رج رادقا اكل هيطاوع نمل هبقاوع نان الا يردد ولو تقملا ينبحصو

 نيبعحلل مونلا ذذلو برقلا ديمل ًافيس ةقرغلا لعجنمو اهمراب ءاضقل تبصن ماسجا ضارغاو
 ترهظ لئالقمايا دعب نم يناذ تاملا ىت> انقارتفا مداعو تاثثبلا عمج ىلع رداق برتثلا ماو

 نوددز نبا لوق تمزاو نوددملا ةريح تريحنو لئالد ماقسلا نم يلع
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 * كتل ةيلساو # بيللا هيد م

 قاشعلا تالاح نسحاف دعبو مالسلاو ةالملا هيبن ىلعو م رك الاو لالجلا يذ لل دبا

 , دشلاو مهاطخ مزاو درغو ةبحالاب بح جمل اذا اسال قاوشالا ثوو بتعلا لوبق

 / ىو ير ىلع يحور نكي( نل ىونلاو للدتلا عم لؤوللا تعا

 ىو وا ناييش ف ةماقالا يدنع توتشا+ ديف يتانم ىضوب ماد 4

 ىونلاب ةرحلا 1 نم "«تندغو اهلك يأدو دا 5

 ١ ! ب هبسح وهف هللا لع لكوتب نمو * هبطو ِهْؤاَذَع ءرملا ةبن

 0 يتلا ووو" انبنلا«كطلو+اينانلا 'ةين و. ايلعلا ةناغؤت دودللهلا ةحيتنو هرجتولا عال

 تننظ ناو يناالا كمالمو كبتع باطف. كمالكو كلظفل قر يو ظفاحو يدج

 ل01 ا اناو ٠ شرالا+ىلاوادبلاةةلوتساوا ايد: فاطعلا تلنو ةءايانر لا

 رافسالا يف ةحصلا تروصتو فلتلا يف ةمالسلاو فزالا نم ردلا تمهوتو ضرفلا

 تاقو ساملالا ىلع ردلا تاضفو ساحنلا ىلع دقنلا نم ترستقاو راصمالا نع دعبلاو

 ١ ريملاب نحللا تلديتشاو جاورلا نيع ةعاضبلا ةالكو جابدلا وه شايقلا غوبصم نا

 روشلاب سهدلاو

 ينداوتءلك؟ ةعشاالاب كنءاعأ را «نلرمش لع وخلا تاطلو

 انمار 2 كءتع نل ناو يحبس اعجرتسم الو كباط+> نسح ناو يحوف يف ائطخ 00

 نك الو لالج عشب الا مد الذ ا علا قالخا ناد هلو اعل نفناإلا ا اريلكأ#

 0 رماح ريغ 'نم موه اهي الو رنا اب لضم اعين انممظسانوأ :لالطت لكلا كلا

 هام كناوخلا نم تشعضو“ هتتضفراوةرورملا تدباو هتضغبو شيتفتلا م

 7 روهدلا تاناحتماو رومالا تامدقم ركشن الف كرخاو كريغ مدق ردقلا نا تلعو

 ةبانلا ىلع كعانلا ةعتايف ةيزكلا حير فتل ربصلا باذعتساو برالا غولبل قاشمل

 ةاحدملا لتس م كورك :كونطاتسال ةواعوو ةور اكن اهل كلاو>ا لهج

 مأ ن هاا لع 30 بيبللا ناف الك هرامالا يف ًاصقن ما ةِداْلا مام اذ ناكا 0

 ادار + مو انوهَع ” ناك ناو هناف هقزرب رفظب م 4 هقذحن ر ظن م 0 رادلاو رب رسل
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 روهدلا ةاداعمو دوم ل تا ن“ 4 يف انا مويس لع ء ولو ميزك ةداراب ةمجحر تقلعت ام

 هطخ روس ئىجي دا بأاصا كلو يريصمت نع 2 برصو يبخأت اًرذع نبل .

 هلءحو هديبع بتناك ديس 1 نكلو شاسع هدنز يروم سا تك سرافلا ةاراحم

 ىدي6س ال لع ضرعا أناو هالواو هنا ةدحن ع 2 صرع كديع 7 ةديع قيفرلاك
 2 ايم . 59

 هةمح علضنا هدو مرعم هدرعل ظفاح نالوا ام مجنم يناير أم ىلع قا يدبؤومو يكلاءو

 نك اذ ده 8 دحو ام حفصلاو وفعلا هوحراو كو لغت شم الل ماه هل رق لماو

 تايبرعلاةعجمجو تاروباولا ريغص م. يتمون لبقو يناشع دعب يجون ةليل هتررح دقف حبقلا

 هنمدلا كاب بز> 0 ليكن لك شاب والا نم يدنعو هادم كعب هدم هركعْلا ءادنو

 10 8 كننكو درقلاك حزم سيو درنلا لويعلي, موتو هئمدو ةليلك ارشب قرفو

 تمص اذا اذه لكو طخللا ةرثكب رذعاو طلغلا ىلع ماسا ينا ينظف هريبك لحما راص ذا

 الو هعركلا ةعفالل حلصي,.الوهف اللاو لوبقلا عقوم ىديس دنع هدو لوبق ةويس ىناتك
 ّ م -و

 نمو ماك الا صهر 2 رطعتب ام مالسلا ند ةي للسهم يناف َكْلَذ 4 هيئليبلا درك قبلي

 ناسنالا 1 الأ دحولاو ناين 4ع ند قوشلاف هأوهم م لالالا نمو هأضر 5 يلا

 روبظلاب سمشلا دجو كلب يدجوو همعالل مدعملاو هجرالىنذملا قوش كيلا يتوش لوقا الو

 عابسلاب ةوقلا هلو كب يلوو عاضرلاب لفطلا تفشي /ىعبشو روهدأل م ايالا بح كل يحو

 ةامحلا ةمزالم انبي هثأف ماتا 5 1 أئم> نذل 2 ىو 00-00 0-5 يب رقت رببعل ” هنأف

 هيئسلا كّنرضح تصوف باهذلا ىءاود قع فرو بايالا هللا هللا رسل د ساسحالل

 كنتع نس تايقر كدج تى كيدل اع فحتلا نم تيظحو هيببلا كتحاس تاخدو

 هاردق ت اه اح كلفلا يرجو كالملا كلام 5 لأ

 ليكاف ةيديدحلا ةكسلا شيتفت نم لصف ظفاح كل زيززعلا دبع موح را هعيدص نا هغلبو

 يووم هلاصفنا ناب قيدصلا كلذ هباحاف ليف ربظنو ةقيقحلا نع مههدسإ أبن نم هيلا

 رطخ ادباكم ناك نا كعب ةلمل 03 ُق 4ب هلها زروؤرس هل فضصوو هلومام نيعوه هفيظولا كلت

 أهامسو ةلاسرلا ها مدنا هيلع درو رافسالا
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 ه2 ءادإ اما مديعلل ظقح مراثدو + دولا هراتش ًابلق نكس دق "يلصي نارك احا

 اح نع ليحل كح قرم قبا اللوأ :اهنطنا رع الو اذ يف بغر الو هب رق ل 0

 بحر عساو ىهاط ردص يف ىهاظ بح نماك ءافولا نم ىفواو ءافصلا نم ىئنصا بلق ٠

 ١ لح منج يف بكر. يلايللا نمقم ةمتصوا يل اللا فاديعا: هنأكردص ..نيتلاب ضاع

 ممدج فصولا ه:ع زجماو فرطلا هيف راح لايكلا ةءامتو لامتلا ةباغ يف ليمج مسرو

 نيرعقلا تهتك هاتحارو نيجللا كئاب_س هدعاوسو ناجرم مالقا هلءاناو نابلا نصت هدق

 لو ضايبا .رحسيلا دعب ميبصلا اهن أك هنويعو ..لالزلا عيتم هرثثو لالحلا قوط ههجوو

 تقو ناسرفلا ةكسا ءافص يف هدخو موجتاا نازيم فطللا يف هناك هفلاو ريفا

 لقع عملا ةراداب ماق حافكلا لاك يسق هبجاو>و حاو را تقو راهملا هنيبجو موج

 ىنامالا فذاك نم الا فنا الو يتاعملا قيقد الا كلا امإ لل_ةع فاض ركف هريدب (يفاو

 يف هل ف ةنعااالا لت هاالو قر طبزرالا نان ةلوربزصلا هل الو لصف ا

 قئافلا همالكن ف دئارملا اهنسح نيزتت دثالق رثنلا يف هل كو راكفالا اهب ىلبتت راكبا ظنلا
 ريخأت نم هيف مجوتب بابللا باب هتقرب مشو باتكلا اذه يف هب ينفحا ام قئارلا هرثنو
 لا مقود اباتع ناب مانع ذل انو هوباتك ليبا اق (ييتاجم :ىلا نيتك لدغ اك

 يباتعلا لوقب ريدج يناتعو هددوف لايكلا سفنل دبعلا ظفح ىلع ثحب اتكو لاصولا نيمل
 تتايسالا كاوا اننيولعو ممالاح يف سانلا تولب دقلو

 تابينالاةكرقأ ةذوملا اهوار . ٠ ًامطاقن تره الا ةيازقلا ذل

 دجناو انلوصا .سرغو فيك" هقيدص فتاك بو: هقيقش باع خأ تلق نا ورغ الف

 ل ا ميول زيبا دوفاطلا اوان ىو ولا ريس ل

 نء حاورالا ذقنم هنم لك يف لصالاو هنملا ىلا يداحلا نياسرأل ماءاو نيملاعلا ديس

 لك ابيلا سستنملا تاذلاو دوجوم لك هنم نّوكملا رونلا ءاقبلا ىلع ءادعسلا لادو ءاقشلا

 ضيف نم يذلا داوملا م لك باوصب قطانلا ىلوملاو مع لك قوف عوفرملا يعل دو#

 ىنانغ دوعملا لمكملا لماكلا درفملا ايلعلا ةعفر همدق لاعن ءطو نمو ايندلا ةرهز هدوج

 تاو ماللسو ميسا ه.اع ص سبش 300 اننا دذلي هيلع دم انالمو انديس يذال.و
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 دشزلا لع عوبطم بوثلا قل ترط نم حاورالا ش 0 هب رس

 ذيبكلا كم 1 اثحالا ينتشل هظفلب 0 ةلاسر غلب يديس هيدا

 ديكلاو ىلقلا هرب مدن رشلا يتدعأب فطللا لب يوحن ءاخ

 دكرلاو >نسلاو“ لنا ا ءاواك هن درب ىل ط يف افصلا ب اتك اذه

 دس ادب نكل ةهطساو ريغ نم للا درعلا 20 هيراوخلا

 لاعب هل ترظنو ها تضضنو هماثل 8-5 3 يس 3 تثتحورو يسار لع هعضصوو

 امش دح وهو لوصغ يناعملاو أمهيقح وهو 0 مومن اذاف لاجملا لاعب موتلاو لالحلا

 كدسملااعاف هبوقلا نيع ناك ردلاب هفورح وا هيدشتلا 0 ناك كسلا ةداذت تومش نا

 قابرت اللا وه امو هى اللغف هفورح هاش كرَخ ردلاو 1 7-5 هاداتنم رمش تنور

 نويعلا ءيضتو هوالح قاوذالا لحتو هوالتب حاورالا جمل مبلل كلا اال و١ شوفللل

 1 ل 1 ِ ا 0 0 لع هر كلا اصحو 1 للا قر دقو ال لراس 4 هر بوأاقلا أمربو هور

 ىلا رونلا ليم حاورالا هيلا ليمتو بابرلاب سبق مايه بايلالا هيف م لاك هل“ عم

 ضارغالا نينح ماهفالا هيلا نيو بويذلا ملعب يلولا شامتلا بولقلا هب شمتنتو حابصلا

 ناتبلا نع 2 ٍ لوعر ف هلع وأ ىلا ثداناتملا نع هقاعل اا ارذعا هو“ ول ننال 0

 10  ,ةع ىلع ديرال ةهرا لعارشن وا يطب يقام انبات ب يا ينغلاو

 داع نا بحاصلا دخا هنأ .نرم تولاج ىوت تهوا ةلغاقلاو توراه رحس ثللقيا

 راخلا هسارفلا رارسا هناعمو ةنانشلإ ناونع هظفل بأ اتك .ةاغلاتناذذ 0500 هنو

 هنف أم 0 هظعو تمءع#و هظفل تأ رقاذإ هنأربا لع اخ هشو ه.احر ُْق بادالا

 9 زاح ف تراظنو قئاقرلا نم هفأ هم تولتو لو شعنملاو برطأاو قصف ند

 531 انام كيعا ناو يّرعملا هئطفو اهتامز رخات ناو ينتملا هزوع“ دل تلع قئاقدلا

 هنازخخا قيض ىلع هب هناي ةيمد نس>و هتاحرلا بيطب ىرزا هتغالب سجرت رطعوال

 تركس تايقترالا ىلعتهان هتامم“ فطل ةقرو تايعيدبلا نع ىننا هالك قئاقر مابعدلاو

 نامجوو دودو داوف نع ريوس وه اذه افر 3-3 افر > كيف 7 تفاارقو اشو هناعم ا نس

 يحالل اثذا خاصا أم هةلتصا ولا هنطابو هلسار لأ رهاظ ريك دوبشلا نع ين ريفا 0
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 0ك لب :اماج هتهجو نم تءولاهف رظتنت تاك |فو جلا ريمضلا أنا لوشبو ىنيحاني

 مالسي ف رصناو مالكلا يف فطلت هءارو رظنت ينيعو هءادن بيجا ين ار ايف ابذاكن اكن او

 نم موقلا هجم قارز الا ندعو ؛قااركأللا عيل ليلا ريمالاو+ايضاالا!ديذلا هبقعأ م

 حاضولا رجفلا همامأ يدان ووشنلا كعقابأف رودصلا حراش هلظ مانالا امو هلفغلا

 كنلاو تاكل رباب زواوجو راو ديلا نسحن سدا ايصلا ميسلو حابصالا قلاف ناجل

 ييلاوملا ءال م لباق دج ييلايذا يف رثعنا تا حالفلا ىلع 7 يدان حالصلاو ريخلا يعادو

 هةتقر دار 5 ميسنلاو صهوملاو ردلا سيف لجو مرمسا عانقب م لق حبصلا كيا

 راهزالا متم ءامسلالك اش ضورلاو :راملل ةهحو نع ماثللا "ا رونلاو هتقد تنادلاَف

 كل ل ضرالاوا للاوملا نيسسلا اح تيدبام نوطغلاو كلوقلاءاع دوجلاس

 هذه رينأا يهازلا ريمالا اهيأ حبصلل تلقف رطنقت ىتح ءاملا اهباع ىرجو رضخا حاشو

 تمدع ال كاذانا ام لاقف هفلدزم حبص تناو هفرع رْخ كاذ ما هعمل جا مون راونا هغمللا

 هارت امو بملا باتك ل ماح بطلا يسن اذهو لئاسرلا رونو لئاسولا حبص انا اما كاذش

 يسفنو ىحور كلادف يسمش علطم ا نانم تاَقق ةموسر تابحاوو همودق هنبز دوحولا ُْف

 هدعبو هب رق ٍ يفولا هدو ف صلخلا نم لن لاف قفانم ودع نم ما قداص تايح نما

 ناسناو نامالا تاتكو برالا تنمو بدالا لاونع ةيبص 8 هلاولا ةيح ف قداصلا

 دايح ير هراهزا فطق كعب عيدبلا ا قاطو هراكفا هقدح ِق يناعملا سراغ ناستلا

 دلع ليصا دحلا لما ههابنلا نضيع 6 ءاشنالا لا يارو ههاديلا ناديم ْق ضبيرعلا

 ةحودلا لصضزو هرهطملا ةلالتكالا ل هرمقملا ردقلا ةلمل مو مرمكملا دوحلا ةرحش عرف

 ربالا بحاضلا فيرظلا ىلوملاو فيررشلا ديسلا ابسح قيدصو ابسن قيفش هرونلا

 تالا ليلا

 متنلاو ريدللا لبصأ رثلا هؤابا ١ مركلاو دولا لها ىلا دجاملا

 ملكلا 577 عون يف دولا زرطف هكحرح دولا فيطل كيلا ينوش

 يناذاوف لاونلا داوملا نم منمتسملا ةفتو تفتوو لالجالا مدق ىلع ميسنلا ةلباقمل تمقف
 ةنمح [ةراشن نم ةدش نمل ةفشاو هلي ن“ ليسل ادنلا رطنو
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 يك اشلا اناو نوبعليو يك ابلا اناو نوكحضي مثو قيررغاناو مدجاو قرح اناو مثيصاسا

 لقا ل عراك مالا قريص كفو ل الاو بحصلا نسا لال هدع ذه 1 تدضقو

 ءارش يف عماط“" يسقنل رهظم يسفنب رطاخئاناو تبلط كظافلا ردو تبتكآم تبتكف

 هبطاخم نا ريما لك ةداع منكلو ابا !ئلخا“ ل ارا 'ئدرب فدصلا ؟

 لضفتيو نسحنبو لجرتيو لمي لب لذلا مهرب الو لكلا لمي هفطلو ريبكلاو ريغصلا

 كظفلب انك واكو كطظحلب مداخلا قمرأو يرورس» نم“ ينعنك ا يرو رغب قدا الف

 هباوج لمحو هماما اهقلغت نا كاشاحو كتايحب كيلع مقيو كتابيا باب متفتسم هنا

 : تنا مث تنأ هللذ ا ديسلا تلاو“ ةنفاقع

 م ع :اديلارردل عئادولا لظطح 0

 (هنم 2 در 0 ع ا 3 5 ل ا

 نع 5 1 كلل أمو ءا ا تءهس 47 اق تقرأ يناف ا رواب ا نا راما

 يبتكر لوش ىرعشلاف رحفلا علطم ىتح موج |١نايكر نم مهفتسأو ردنا لات ِق 5

 لوقب يرتشملاو مهئئاكر اوخانأ لوق خعرلاو هلزنع مهتهدقت لوقب دراطعو هلحرملا كلت

 3 كلذ لك يرلا ىلإ اع :الدأ ّ لوقت ” ةرهزلاو يرث موليل لوش ىجدلاو مهاجم اورانا

 عفزاو ىبأف هلم 2 ' تممهف 0- رحسلا تناج ن * ىلع علط ىتخ 9 0 بطاك مئه

 فاطعتب هيدشلاو فطلتب هأ ترشأف اسو ىنع

 ىري-ع امليل لوط ليعب كا 0 ةحاسل لوا فطعنا ل هس

 قرشا كلو اضنلا ربع بن لسينما "نذل لاغلب ركل اننا

 مق نك“ يندشنأو هيتلا ءادر بحس

 مهكر ناب دقو 0 ذا كلن أك

 ارب : اناا 1 ا أيقللاب كلعل امصلا ذب ليقو هأمع دهاشف

 رحفلا ليادو يدان ميسنلا 3 اب فاخ ىلا هرظن تاود>و فلا فلا هراا

 ارضملا ةبقلا يف 9-3 مينو كيلا

 3 نكحي الا راط ليك بط 83 لا ا

3 



 225 7 ١

 اركصو .تولا 0 قدح" دربنا هناك يمسج ىهو دقو دربلاكت رص ىتح ةءوطرلا تداز

 0 حورال راد قاف تلاررسللا يف تاماقف تارحغلا يت 7 دقو توصلاو حايصلاب

 نيرا قىوس يدش تروصنت' أي كيشعو هلام ا 37 ىهحس>و هعضت بج 4.شم

 هللا ينكرادت ههرب دعبف تايبمو ةليقلا تابقتساو تاضوتو ءاملا تيلطف يسح يف يما

 ظ تكرداف ندشو ةيفاعلا نم يهسج فب]دنو ندملل حورلا تداعو هنائتماو هفطأو هناسحأب

 لكلا كو كاد الع كارلا ا 1 انا ووكلازا كبلكتت 0

 تببلا 'صخغ دقو هنابا مهيلع ولتب رورسلاو هتايار يلها ىلع رشأب حرفلا تيارف تأدهو

 هشرقلا هللا ككرخ ءافصلا أنت زاونو اف خلا 5 3 ألف ناوخالا نسيتك ناريملاب

 نم ةلج محا كلاثما تدالا لها بحمو كالاعفا/قشاع ٍقيقش 8 هيوخالا ةفارلاو

 هذهل متا ذا كا ركش اه دعب نيئليلوأ ةلمللا كلتا ايدباو, :ناوتالا لع اني اباوو لادا

 تاضا هفوطعلا ةحلا هفوورلا ةدلاولاو اعد أف نلعأو ادع اهل ا اهدعما ةانانلا

 ابو اهاَّوق نم ناحبسف اهيل ةلبقلا نع لوحت مل لب تكتشا الو تبدن الو تكبالو

 هطانر راهم 0 0 هطاس ليللا ىوط اذا ىت > اجاوزاو داو : احاوفا ىلع نولخدب سانلاو

 ةحارو يدل هل أيبس تدحو اة لاب وأب ملا يطبا ل 6 كقو 1-5 نيتعاس وأ ا ثع

 ه2 را سوفنلا عاج هاف يلا 0 ءادهمساو يلاعلا 0 م ةيظاككل رودس يفت

 كيلع.ءادبو.. كيلا قوش .ىدعاتسي لمألاو: :قدزاطب/ملألاو ع هحنرقلا نويعلا دمتاو

 كلتا ل_ضقلاو ةلاح نأ لعو فرصلا ل و فا دانا فر ولو كلا كرداف

 كنرضحو هينعلا كبديل ضرعا قا 5 كياذ ءافصلاو كناأك ءافشلاف كظعوو كقئاقرو

 ينةقبس ودنا تددحوو ماس 6 للان هرد تهدوت 3 صر 1 اده 5 5 هيبملا

 هبا لس لاقو اككو ةداب نإ ىدانأ ه هراج نه هراد نع تال هيايعب هل فب كلو هيلا

 تاقو نما هزأو 0-20 اقلا تعءحر رطألا نم يفوخو رطأا ةدش و 1 5 لس وأ

 أه دعب تنحسف ب لوقو 3 رب الا دال ل عع هيلع كلب ]1 هيلا - ءاقشلا كنع

 ىءانلل داحتلا قر لطم ساكسلاب بوبا ربص تب رو شرفلاو داسولا تا هزأو شرعا ت 2



 5 ولا

 هبوبنلا ةرضحلا حدم يف هبولعلا ةمدملا لذب املاطو ينيسحلا ىعاشلاب رهتشا ىتح ينيدرلا
 كراغ متهراو كلا كردي مل الك هلضفك لضف هل نمو هلعف يف هلكاش يذلا اذ نف

 هردغو ىهدلا ءوس نم هناف هيلا قوشو هيلع دجو يف لزا ملو اياعلا ةلبقو ايندلا ماما هناف

 ةليللا رضح ىتح رداص لك عم هلساراو رضاح لك هنع لآسا لزا ملف ردع وكت ناك

 ِق هنا ن٠ هادهاو ىعمسل هلصواو هادنا اع ىعور نكسف هعدبو هقيدصو هعدخو هوخا

 بدالا بأب سلف ىف | بس ءامضب 2. 1 20 ههازنب م هيفاص لاوحاو ه.ضاعو 4

 تببلا الا مدخت الو ىهاظلا قملا ل( لوش:ال ا. قالا, قافغا نغ ىدثساو قالقالاانملا

 'يدنع ئه هراشالا هداهم 4م تظل او ريحا هماع هتسالاو 58 اذع تررسو صهاطلا

 رصح لق مع وبكل لاقف هدلوو هلها ةرايزل هدإيل مدنلا روح وأ ءامسلا تلاعف هراشل مظعا

 تماقف هيمسولا راطمالاو هيمسرلا نييذاملا هتلباقم انمزلب ءارذلا كلاَذ ريما ان ىنرسو

 تنكتساف راملاو ليللا نس 8 راخأاك تحسلا فاسو او تثتدعرو تفربو تدعقو

 مايأ ةمبرا دعب سمشلا تملط مث ناردالا نم رغثلا روطنت ىتح ناددالا نك امالا يف

 ههرب ناوخالا ضعب عم يتماقاو ههزنلل جورخلا تدراف مار الاو ءابظلاب قرطلا تالتماو
 دكلا ينكردا دق نم ترب الف رازا ترصف روزا نا كرار راسلا يتذعن تدامرو

 ىراسالا ةلاح ينمزلاو ىراكسلادانع يندناع هتاف يطرشاا هناك يطب, تحن لمد جور

 نال ىتح مخِبللا هل تامعتساف هقاطلا قوف وه اع ىنأاو هقانلا دق را نا لانك
 ٠ ١ ذيج 3

 ةمهس ن# *ىر هنأ تعممي 5 دب دح ليتش هتاغشو ديدملا ٠ نم ةشلرب هس رض من خبطناو

 متكو هر 4 مص مخو ما اتلاف 4م مدلا م عارف كعب هدع' ليتفلا رطل همد نم ٠ روطتو

 تافحو ام انآ ايل تخف نيولب يف ترف ىولب قرصصلا نيتوح يف روظ مون دعب و

 5 همملا رب نال يذلا تل رَبَصَف تكلا ىنع لوزيل برغلا ناةحتس اراص ىح امالا | اهم

 ريمغل لوه نشط ” الو ليلعلا ييسج يملا بترد نع كك الؤ هشيعلا وفصن نا ءاحر

 عومدلابت هرو أيمعلا هئيع تدتعم هوح“ نم ىلصالا لينك جوت نم نيمو كدعبو ليتفلا

 فااصم لاوحالا كام سو يدبك ىلع 3-0001 َىح عسلاو يذب 6 مالا دازف أمر

 7 تيس واننا ول ساسحالا تمدعو سب ىتح يفاضعأب فقو مدلا نا اينم لاوهأو



 لاا ا ااا سل لا

 بداالا لها يف دهاز تنا ما كوهلو كظح يف علك ما كر هل مجرخأ هلحرلا نع

 اهنا رغثلا لاقت يفنلاو 1 لاجرو يعلا لها ىلع فوقو« كظح ما برعلا ناسا هراكو

 راطا نا كافخ الا كفاواو اهيل 000 هتحرخا الو هيفاص الو لالإل نع« هتعنم ام ءايبلا

 رصم نا نيملعت تناو همارتحاو هّتاساو٠و هماركآ ىلع ينلا ىصوا دقو رادلا نك اسك

 ينغاب دق ناكو راوبلا تقو اتظحالمو راوملا قح ىلع اهل هسورغلا ضايرلا تاذ هسورحلا

 ْ يتتءاسف همسا الا اف قب امو هر سردناو 0 حورلا مدعو ديك ايت بدااللا نا

 عمج ديحولا ماعلا ديلا دييسلا انه ان ةرليفف هييحلا كلت ىلع تفخو هيدصملا مدع

 هيبحن ىتح هتالكشم نيدو هيالضعم لحو نظلا باقر نيقيلاب عطق و نفلا اذه تاتش

 ىح هللا هظفح راسو رئاح ينيع قاطو !نئاط يباقو هتعدوف مدخل واو هملعبو مدعلا نم

 نوربو لا لا! ناونغ :ناعالا ةمشتش نوع مثدجوف رصعلا ءايدا ىلع عمتجاو رصم لخد

 تكرحتف ميدبلا عا 0 عينشلا طاغلا نودعيو هحاقولاو ءاجملا يف هخاصفلاو ةغالبل
 ىتح هئايحا يف دهتجاو هئابعاب ماقو دملا دعاس نع هللا هسرح رعأو دولا ظفح ةمه هيف

 سشاطلاو ساكلابهتلواننو سانلاهيلا تلاش هريهظلا تقو سهلا راوهط هريرقلا هتممم رهظ

 مهلاغتشاو و روهأذلا بح كلذ نع مهقاعف هع دخان نب نط رفتو هجم محتق تداك ىتح

 الدر مهنكلو نيستا تالا رز" ككاو يعسلل مهليمو رووشلاو مايالا باسحن

 ممم الشلال كوالا لع نب ءاوراسو توفل كلا مهنم روط ٠١ قوشلا قيرطب هنم

 الا وقار طلو اهدا لقوا أب اهوعانو راعشالاب قرطلا تدساف هبلغلاب مسالا اذه

 ءافلللا روهذ رباك الا هةديشام الا ره | مو ميظنتلا يف عاضو اهبلغا مدهف اا 00

 يف أثنأ هلهجو هلالضا ملعلا عوجرو ” هلها تومب بدالا باهذ نم هفولو رباثملا ىلع
 ءارصالل هلعج اناود رعشلا يف نودو هدعو حالا بدأ ا 1 هدع تايعيدد نفلا اده

 عرلاب هيلع لتاق دقو هيللك مل ران بسنلبل) درت و را هكا ا

 اهتسات>اف نيرعاشتملا يدي ايداع ترثع هنايميديو هايد ناق هنم فاخ ايف هللا هر عقو دق 0

 بئاوجلا ررح
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 ذخأو عرب بيدأ لك مم كتداع هذهو دالبلا نم كريغ اونطوتساو دالوالاو منان

 اهي ًارغثلا ل |اقق فاصوالا ليجج الو فاصنالا نه اذه سلو عرشو عبدبلا لوش عمج يف

 مدق يف ماعا لزن م مدعلا نء هللا قاعنااب يعم هيلاغلا ىراردلا تاذ هيلاعلا ءامسلا

 تيماصق 2 هشاع هيلع تكرذت الق ىعن ' تاملا كعب هل عاض الو ُى سا ايلا يف هل باخ دلو

 ينع تبحح ملف يس نم هلثا اماذهو دح يف هترضالو دكي هتمزلا الو هذلر هنم

 فيكف , قع الو مهم دا كلصمب لو. قلنا نوه هلوقت ام ناك هامل تلات ىلكلا

 هعادلا ع وهزوب معك شور ناصع فرالاو فرظلا لاطاوب مرسلا نان
 هنهذ ضاير يف عيبا ناصغا سراغ هيلايلب لب مايالا نيبج لجو هيل الب مالكلا ديح لإقم

 نوطباعدو .تبول يد مزكف يئدن ةغالبلا ا ن« هنهرو هيامذ يف د لعاجو

 غيلب هباحر مدن نايبلا رهتشاو هاكر مدخل ثدالا كغ قلل ١تالو.ذيلا (تلورول نا

 اهراتاوت ءزكء الحا انف سئايرتلا هتدحيت اوي راهتوايسإتا ءاينحاإلا نم ةلابسلا « ا

 ررخلا ىلا نيت ذلا نييعي نداخلا هللا و رونلا ىلع شارفلا تفاهم قئاقرلا:هيلع تفابس' نم

 لك اشن 4 ترثتناو حاودالا هيناعم رهزب تاحنو حاورالا همالك ةقرب تقر بدأ

 نا الا هرهزلا تباو هرعش نساح ين ىرعشلا تاضف .هرظن هلت رودبلا تردسو هرثأ

 0 7 دوق تمقوو ١ [نميملا ىلإ ىلعالا قالا نءالحو نر امخما ماسل

 تب يف ىهو سمشلا ىلع برقعلا لمحو دلو ام هن اك هانم. ىلا .نئعت ىظنو (لطوارعلا هاج
 رودبلاو ناطرسلا اهلل دقو دوجولا نع تباغو نازعملا ةفك يلدت تلو كلما

 ىتامملا ةظافلاب تلت ديم. تفينكو اهقول املا يالطع يكد ان».تفس كك هراكقا راع هوجن

 دالبلا هريغ تايبا ترادف ساسا نسحا ىلع 7 ةعاربلل ديش دق يناغألاب عامسالا ةذل

 ةهازنلا هتمْضرا نم نانسب لت هظفل ةءاغتو ناسلب قطني هملق داك( سبيل ا

 ريرحنلا ماعلا يسح رمهعلا لها نود لضافلا اذه بدالا لاقو مانع ةعانقلا هتلسو

 هعنبو هلحنلا هل مظعت م مف يلف هن رغلا هتعد 5 ىلرو كنفأ أثن هناف يهو دجا 7

1 

 اوي تاوقما و 8-5 هلا اذه 77 ١9١ 11 زمانا اف 00

 هفلؤم ٠ يرعش نيواود نم ثلاثلا ناويدلا ىف ةروك ذم هيلا رهو
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 ىرقلاكلتنعباغو هنءللاف هميرغ ءاج نودملا هناكف

 رمل ذبنت © فاطنملا, ةبقيواب ١ ايضا نما كوني يع ناو

 اردحت يئىرزلا ترج قنلا قف« +١١ يت ذل قارنا ككل
 ىدشلا تمت ىتح هطخ فلاخن ال قسن ىلع وهو هطحم دعب ةطحم نم موقي لاز امو

 رورسلاب سفنلا تسحاو تب رسموءاسدالاا تكرغف يردنكسلا ميسننلا نم يرينعلا

 ىذأ دق لكل نمل دانزو 7 ا ةري-> ترحو رومخلا من 1 بتمثعلو ( ل

 ةئيه روصقلا سرشاو اًميشف اع رورسلا برشا تاز امو 7 اداز نارورسلا اذكهو

 1 دك وا امش لفتإ نا نع ترضع حرا يناسانو خالل تدم حل و

 يسن ةهزن ابناف يبيدبلا اهلكشن ركفلا حورتو يعيبطلا اهرون متقلا ىلع تربه

 يأ كرا

 : 5 رب يجتخي "سم ضرا لوأو #

 ةدقاح نزملاو اهيلا ةسباع ءامسلا تدجو. بورغلا تقو اهنلخدو .بوركلا ىنع تباخيا الف

 هتعمسو اهمالك نم هتكردأ يذلاو ماظنلا توف ىلع اهخموتو ١ نيني اينو مايل

 كود كرش ور ىيتم دحلان كومتي يوت ملا رتلملالا يورك ريحا ابتدع 0

 ةيظع كنف تادكللا ةجردو هفاطللا ةءابم يف كقرطو هفاظنلا ةءاغ يف كيرلا نيك روما

 سبيررغللو هل حاتم وه لب .تيرقلا لك اق نكي كاريخو  هيلس كي ومالا ةّفاعو

 نيتاسبلاو ضايرلا نم كيفو لوصفلا لدتعم تنك ذا لوصملا ةلبس كيف ةحصلاو

 تارف,ن ذع ااذ_ه.! جاىعللا حزقو كلا سرحلاك روب ند تالوحتو هر 1

 نم كيف مو مناص رك را أم عناصملا دق نم كيفو جاجأ لم 21د ةنازغ رمش ثا

 يف ع.ستو كبف أرقت علا 0 ردبلا مههوجو نأك دابعو ردصلا حرشب دحسم
 00 حاورالا ةهزنو راصمالا رصم كناف ةامجخعابو مفرت كنا هللا نذا توبي

 اليخت مييلع د نجما كي الاؤا حصا مهمر ما ةيدالا نكمأإ لغ بصمت مالعف

 ولحرو 1 اولمو اوقاض اذا ىتح كلجا نم قاشملا 5008 كلجرو

 هب رسشثلا الو ناريح هب راد 0 ل 1 اذا مرر روما 3١) نولالا وه داطنملا (0



 راجل

 دحاولا اهأ لمعلا ام“ يل لقف ”يعاشتملا*دساللا ضومتا' لالالا ياخ نكلو امركم

 بابلا اواو 0 تنعأ ص 8 باتعلا ريغ لودصوال الن دلو ال 6 كلنا

 د2( هلحرلا ررغو هللا ررد 85ه

 يهو دما خيشلا همي لح ىلا هيارالتكشالا# . هاه ثثععب ةلاسر ع

 دقق دعبو هرجحلا بحاص ىلع مالسلاو ةالصلاو ه زدحأ لماع لك ققولم اب دلع كل

 ةشورحلا قمرضفلا تقو ا تكد محرلا ةلد يف يعساا م نم ريخ ينمهحملا

 زفصو رجيزو رفن هومعطا الك ونلل ثيغلاو ودل ل قعاولا مل عطق قرطلا عطق روباوي ردم
 تئاوج هاما رايخالاو تئاوذ ةهفلخ ناخدلا لسرا هسفن علطو هسبق كح ذل ل

 انف باحسلا ىم رمت يهو .باسحب نكلو راسو '' ريطلا ىلع اهنحو ريسلل هتقفر هبل من

 ما هلبع رسا ىلع ركي ةرتنع مآ هسوب> ىلع رب 00 م 00 مون نامنلا وها يرد

 ن“ هلردص فايس ما وره دب يف ةءاصمتا ىأر نابج مآ هلبط هسوق م ”يسكلا
 اوذخ لوقيو دس دقو ربيخ باب ىلع ههوحمو دو نبا ىلع ىلع ةلمح اندرب ةرأ' سما ةفيلخلا

 سنالا يلايل ما لت ىلع ىوطي ضرالا طاسبا معن اف يعافالا ريس ةيفيك يعافدنا نم

 رينبلا نع لايع دقو الا "ةةققكنااا بنو هتئيه يف رظنن ال انك اناف لجالا 50

 ءابامالاو“”لاسلاو ءاسملا زبك قالا هلال قايم ككاو ذل ءافجوو اموت كرام ةكلرداو

 هيضصأو نمو ذل هش لوقا أناو امو نانا لسراو راثوموقلا عدو ميكحلا ةدانش كيقلاو

 أريسسم راختأب 11117 هاكش ريتش هناا ميكا راذ

 |ةكس تيملاب باق دبدح لالا رايد ىلا نوح أمود

 م ءاضفلا يف يرق د هدب زي عومدلاو 5 لظيو

 اريثعلا راثا احيملا سراف وا 2 يوتلن ىعفا ريسلا لاح هاقلت

 ىرسلا لاح ىرتنتلخأطرغ اع يرث اهتاسرا ةركا وا
 | رخزو هيلع |دعف هباغ ْق طاب شحخا دق باغ 0

 بسسس ل سس بم

 هفاخ 1717 ديلا تفألا دا رملا (١



00 

 ريثكت ةوسا كلف كنيس رولا ا املا كيل 0
 ملكلاو ءاشنالا نسحل هحدم يفف نم حدمت تاقام اذا كيلع امو

 مقلا» ركحفلا هيف قات الا هديس حدم غيل دا

 د اكل ا و لال ناك لع ترفع ناك دهم رت نم ك7
 دايم لالخألا قلو اريش لوقلا نم تود نا يسار كل يلايللا كالت تاوف ىلع

 نقلا كرا ليج وأ يديس من ن ا ترك كانا لوفالا ناع يف يركفرد

 بيط الو لاملاو رملا قوذا ال مايا ةدع لالا هذه ىلع تلز امو لو نإ ني

 لامهالا اذه ام لاقو ا دنع يبل يناذانقا ماذملا

 * نابجلاب كتدهع امو تنبج اع
 لادشالا,ةعزالم عم لوقلا ينتمزلا اذا هل تاقف

 « يناس نلأو يتركف يلرنأ »
 ينمازتو ناسرف بعالم يف .ضارغالا ىلا ما ملا نين ينال "ىلا نح ىتناو دفن كبرت

 ليصالا تقو اهرد علط ةليلب تمتف 0 ضارمالل ءافشلا ةمحازم ىئارغلا

 ىلع تب رشف تاسلك الا يتب امو ليحنلا هرصخ رجفلا ”ىلع لام ىتح تارظ اهفرأ مف

 تبارخي ههزن. تاحاسلا.:كلت يف يركف تاجاو ههرب تاحارلا تاحار .يديلسم ركذ

 حابص يف مدق يل تءس الو تمت اف مونلا ينسرتفب داك ىتح منلا كلت بارش نم تمنعلت

 لاا الك تفدرأف, قيتب ةركلس قب هلهل نياك مانا وكسلا دم آل تاويل لا كلاد

 أم رششل ىىدتست نيا نم صا اهقدص ةمدخ 2 م 3 قيفو' اندهع يلو ةبح لع

 نور ىذا راهصأو ن ناو ندع ءاررولا هل ايت ميلملا حلاصلا

 تيفال ككاو كف ام ممانل يركشو م-مابح يركس نمو ماو و
 ناو هييفاو مهح دع هللا لضفب يهو كبل ولا كولا ةمدخ اهنيعتو تاخحئرا ام

 كيدابأ ىلا ديلا هذه مضاف اهرشاتل كيدان ىلا اهني اه دف تيك ل



 هال ا نال كدر 14 لطم

 حارفالا الضو انك ةسمخو تدب هنام 8 ةعب دن ؛ ةديصق مظل دق ناك هنا | 0 ١ ؟مقن ةئرص

 أف ىتأ دقو مباهأتب ًالافتحا هلاحنال قبسالا ويدحلا | عاب نيالا نايل 5 اس اهم ماق يتلا

 اهرشنيل خرشلا قزذألا ءدوللما م لسزاو ليصفتلا حارفالا كالت ف قرح ام حرش لع

 اهنم رشنف لياقلا الا اهمم رششال نا هفلكو ميدنلا داسح ضعءب لخادتف ةيم#رلا ةددرملا يف

 اعلطم ناكو اندلع 9 و تعاضف ةدوطسملا قزهو طقف تانلأ ةك

 حاورالا ادغهتلالس تماد . حا رفالا علطم ةداعسلا تدد

 * حارفالا مودا يودخلا رون » خراتلا ةرطشو

 ىه هدهف ةلاسرلا اما

 سوق يراب و ينامالا ءامس يف بابلالا ردد عاطمو يناعملا نادي.م يف اولا دايح كيلاز

 تالكشملامسل حاضيالا فيس يضتنمو نايدتلا ضرغل مجلاءبس يمارو نايبلا ديصل محملا

 حرشل رش رخ* يف هظفاب لوقعلاب رطب, رم# ناسل تالضعملا مصفل حاصفالا لبن قوفمو

 يناعملا مايق ءاشنالاب ماقو هغالبلا هتمدخت ركشلل حونملا موزا بدالا مزل هظعون رودصلا

 ازاكو ناهذالا لع لحم شارع امل يف رهلولج الا كرت اق اهعايسلا نحنا رشا

 حس 2 كاطخ نابض ةحاصف يف هس تاق نا قالخا لك ناسنا نافل || هم تبهر

 قاض رس وه اهناو ةناتن:زيرطت فطل كب ذك 'نايفس يبا: :ةايز ةغالب تلقوا: هنانبل

 تفرع | هناونعإ فرع عيدا تاتكو ' ردتلا روهلط ةعاربلا'هتارهظاف هناك نع ند الار دبع

 اوزاح ناو بذاكر خ حابصلا مدت كف دوجولا يف هومدش ناو مهاف ردقلا ةلثل رونلاب

 اتهرهزو يناعملا:ناتفأل رب ىعنوا: فيك" تطال نسوزملا قبل مكف دوملاو ةغالبلا لادا

 ميرك هن وفك لك ىلع راكفالا راكبا ىلمم رطاملا اهنيو ياهلا ءامسردبو رطاملا

 ثداوحلا ظفاحو هب رصملا مئاقولا واوحم 5 رلا دبع دمحا بطاخم ىلع راكتالا موت نش

 ءارمالا ةئنمت هناحر ىلع ضرعو ءارعشلا يتابك هبابب فقو اذا ميدنلا ىلع امو هن رصعلا

 ا نص هلاثمأ ةقبط يف رك ذدو عئادبلا كلتب حورتو هلالج ةدهاشع ىلفح هنظأ

 ارذ تمظن اله يتركف تلاقف هيليفطلا ضعبك تفاكن امو كلذ ترما يناف عئاقولا

 يف هلاحناب ةعماه ةريئم هبيصلا هبحمو هلالجأ ءامس ىرث اما هيودخلا ةريضلا يف تفلاو

 )هز



 ةروف

 هنوقلي موب ىلا مهبولق يف ًاقاقث مهنقعأف هنوضرب امم اولغتشاو هللا عأ اوكرت دافصالا يف

 م اهانكحاهأ ةبرق ىلع مارحو نوعدربو نودرطب مينا اتك تلا لس نا

 تحرف ناو كناو هللا ليبس نع لضيا هفطع ينأت هاللا اذه ىشم اذا كبحبا نوعجر.ال

 ةقدصلا لجال مهب يعامجا نا تلف ناف نولوق, يذلا كنزميل هنا ملعن دق نولهجت ام ملعب

 موق ةفلؤملاو اهيلع نيلماعلاو نيكاسملاو ءارقفلل تاقدصلا امنا ليبقلا اذه نم 'يوا

 مهعابطو ميمي ءاشم زاهه ميمدل ةقدصلا لحن ال هنا ىلع ليبسلا نباو هللا ليبس يفو نيمزاغلاو

 بطاخ ينافو لاق دقو هروسق نم ترف هرفنتسم رمح 5 هزدقت_ ع ناك ملعت مك

 ىرك ذلا هعفنتف رك ذي وا ىكزب هلعل كيرردد امو اركف كيف لمعي مل ناو ةرأا هذه كزيزع

 1و د11 نإ ةفاخلا قا: يفدصب:اءذر لي ةلسرافنوماملا لوسإلا وه دولا نا ياي
 هللا ءزرع) قوق ب. انطزغ كضقن 1 اوك تلو لا تاك دا عم اوريس تاقف

 ربدلا نولوبو عجبا مزهيس ربك ناو ءادعالا شيج اوباهتالو هناي كانئج دق هياغلا دنع

 لب ىوصقلا ةودعلاب مثو أي اسدلا ةودعلاب ماذا ىولبلا لولح مالا ىهاظ درم اونظن الو

 لاتقلا كبتشا اذاو نيقتملا عم هلا 7 لعاو ةظاغ ركيف اودحبو نيدهشتسملا لاتق مولتاق

 اوعدو اوريسف هللا ىلع 5 6 ف لسللا أو ناو هالوم ن ءامكتم لك "بذيلف

 مافخ ناو هلصا نم ةريملا ن 9 لال هنجو ركب ر نق ةزفعمتىلاراوعراوي هل ورح الوألا

 نم افرط عطقيل نييئاعلا لاذعلا لاتقل كرانأ دق هللا ناف هلضف نم هّللا مكينغي فوسف ةليع

 و مسبونج يف ونمط تم مهماف مهملع اولمحاو نييئاخا وبلقتيف مهتبكيوا اورفك نذلا

 انادي نا مكمادقا مومرأ اذا اوربت الو. مهنولق ع هلا عبطو فالوها عم اونوكيي ناب

 ىت> ءادف اماو دعب ًانم اماف اهراصنا اولتاتف ىرسا متذخا ناو 5 0 هلا

 مث كريغ اموق لدبتسي اولوتن ناو كلاب هللا حاصاو متعفر متدطأ ناف اهرازوا برملا مضت

 1 0 نبذلا موقلا رباد عطقف نيملاس 0 1 مكتبطخ يف ولأ ف كلانس ءاباونوكم ال

 نيملاعلا بر هلل دملاو

 6 رّرحلا لق رّرقملا فاطعتسا

 هب رصملا عئاقولا د ميحرا كيف دما خيشلا موحرمل ىلا ام ثعب ةعوحسم ةلاسر يهو
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 دار .انيح ةطاضأو ابدت فاح كر زب رسلا ادع موحرملا هقبدص ىلا اه 6 جورخ

 ناطلس نم اهم هللا لزيا ام مادواو ةلطاب تافار# مهعم لغتثلو ةبراغملا ضعب عمتج

 ىلع قيقرلا مدقو رااب ولما 0 هاللاب تقارملا هبتشا هللاب الا ةوق الو لوح ال

 7 2 هربمل كلذ يف نا هريك ميثا لك رهظاو فسملاب زملاو فزكلاب ردلا عيبو رلا

 يف راقلا مهن» نورتثن فيكف اواعف م ملام اودمحن نا نوبحنو اولقعي ال اوعس نا ةاشولاف

 بابحالا ممم نيكو ريكا مرودص ينخ امو موهاوفأ نء ءاضغبلا تدب دقو ربنعلا ةفص

 مو انراد اولخد دقو مل تبحت رجدزم هيفام ءاسالا نم 7 دقلو رجزو مهنم ىهن نل

 ىتح قانعالا 5 درسا لاش معواب اقف نوضكر , ام 0 اذا انساب اوسحا 3 لوضرعم ع

 ماقم نولعيس عفر ”ناادقا ندا تو يف فال 5 نولخشما قارا اود وبلا اذا

 اذالم اودحي مل اذا نولوقبو جورخلا موب كلذ قحلاب ةصلا نومعمل مون سورعلاو طوبجلا

 اودعال جورملا اودارأ ولو هدم ةماقالا ىلع اومزع مهناف اذه نم ةلفغ يف انك دق انليو اب

 محل تنل هللا نم ةمحر اف مهلعف كل تنيب دق ايندلا ديحوو ايلعلا زب زع اي تناو هدع هل

 نولقعي مارا كلوح نم اوضفنال ىاقلا ظيلغ أف تليق ولو كلر يب يف اوعمط مهنكلو

 ارارق دسعلل اهم نوردب ال بولق مه لوبمعلإ مهر كس يفأ مع | كرمعل نومبشي مأ كممالك

 نا اوعاطسا اف ابعص انصح ياش كل تديش دق يلاو ارارف ممم تيلول مهباع تملطا ول

 ناظتلا:الا متناسلا انو“ ةزكتاو تتونصلا ليج ل ذاملا اوتيل اشرف الق لارا اا

 ناف كرس انضرا نم انجل انتتجا كرحن يفردغلا فيسب لذاعلا اهما تيمر هرك ذا نا

 دقو هفلاو مددنلا نيب لذاعلا عسي: فيك هلثم رحس كانيتانلف .هلمفو رعسلا نع عجرت م

 نا ربا سيل برطملاو سلا نم ينوعد يتداس ايف هفلخ نمو هيدب نيب نم رذنلا تاخ

 نا دمعلاب اوفواو الولسم لاذعلل مكنات انني العلاوة فاطم اوي قرشملا لف كهل و لذ

 رشالا باذكلا نم ادغ نولعيس رطب وا ميدنلا بذكاولاق نا مهماف الوئسم ناكدبعلا

 دنهع نظنا-ايدن/نسحاو اماقم ريح نيقي رفلا قا ايلج كد نع نبي نا. صا راص دق أهو

 ودع ركل هنا ىلع ثمهاي هيلع لمحت نا بلكلا لثك هلثم ثك ال كبضغ دنع لذاعلا

 نيئرقم نرخاو دافحالاو دالوالا كلاتقل عمجج هاف ريدب هئم م يلا هللا ىلا ارفف لوكا



 وخد

 بدالا نف برعلا ىلاذ بج الو بسلا عم بسننلا منف

 ' ماكلاو للا يف ةباغ مهاكو ١ مركلاو دوملا لها رغلا هؤابا

 ابذهم تدوعف تتدجو تدوسف تنلو اثيلابدؤم تنعهاف تنرذغو تاس> افتر

 الل رع هيل نعت تاما لن دقو: كلمرس ضرغا/”تيمطظاف تيرلطاوا ات هنا تلاع ا

 كمهف نسح

 ميسنلاك نايبلا يف رص نم محددلاب ريبشلا كمالغ

 ما هيمارو هبراب تناو عيرسلا مهسسلا ينالكو ميدبلا سوق يناس نارك ال

 لامجج هجوف هينابو هيلعم تناو عيفرلا زب زعلا يردقو عينملا نصالا يباقم نوكيا

 باتكو هنرط تنالقعلا نيبجو هيلاجو هيلاحو هنارق تنا محلا نيع ناسناو هتّرغ تنا ملعلا

 هيلاتو هيلاطو هيروص تنا لضفلا

 ناك وراكم ؛تابزأ» ساربا لع, ازإ ةءاربا لضنلاب نم ىلاسعلا كرا

 دل كععو, تاريخ كلكو ١١ه, كلح و ١١ تانج كلعف

 قروم كنصخو 1 لعل كتضفلا رم ١, نه سفن لدطفلا ىلا وعدد ناي نععاك "ا

 يفرم كريففو راكي يذايت ركن, قدح نيفادا

 أيح تمدام "ىلع ركشلا بجواف "ىلا لصو ام هينسلا كترمضحو كتليضفل يهن | مأ

 ايش عي لو يبلا ركردا نم اعلاف مقو دقو هيبرعلا ةفرعع هيلبلا كلن نم كتمالس وهو

 ورايق كيك دان هما عي هيؤشلا عج كي بكمل ممج يف ريصقتلا هلخدأ

 انك اؤجاض هيفا واخر اهم آل مدالالا | ىاروذمو ليتل ع

 ةراسلا كنايواهلدتر ته ذا! هرابدا تاك هلهأ ىتأ دق

 كلس ولو ىدنلا در ىدصلل له ربقنا اولاقو ادفلا اويلطل ادتبالا يف ربخلا مثءاج ولو

 لع للاذفاا» 1 ا رام اددلا كرت ,لخولا ف مقو امو ىدرلا ليد للا نا

 ماتلاردبو مالسلا باب هناف يتينم دجلاو يتدمع ْذَقلا ذا هماركلاو ةمعنلاو همالسلا

  ودعلا رابو ودغلا ران ا

 ريغ نم: ةنئالا نزع لوخسدلاب نكست مم ةينآرق ةباو ةمجح“ اهناف روثنملا بئارغ نم ةلاسر يهو
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 ةرقرا

 * همالسلا نسحي هماركلا علاط ع

 ضعي عم رع ابك ار ناك هنا هغلب دقو يرشعلا دمت خيشلا موح الا هدافيسا (1لابك هلاسر قو

 رتكم هعماك يذلا بيصاو أملاس اهنم خيشلا اجو ةبرعلا ممم تعقوف رطملا نمز يف سانلا

 ىلا تتكف أهس 001 ةمالس همم هب الا خرم ناوخالا نضعب هللا

 ءيراقلل رظيساكما ركتبم نم نازوالاو عاضوالا ةفلتخم تاع“ يهو ةلاسرلا هذه خيشلا

 نايبلا بل ةحص انتبهوو دعالب ادم همنللا هذه ىلع دملا كلف حورلا ةمالس مهلا انتم

 نيع وه حور هرطع حوفيو هردب حول, دح الب اركش هحصلا هذه ىلع ركشلا كلف

 ءاذغ هرصا لاجو هر لاط لقنلا دنسو هافّشلا قطنم وه باو لقعلا ددمو هايحلا

 ردو هجهملا ةهحمو سوفنلا قواكتو عداختسا' مول انعور اور انما 1 سول

 يرييو يديس 56 مادو ا ماق يرشعلا دمحم ىندمتو يذالمو ىرشل نيعو

 ركو تلناتبحا عزو كتفوا ضو 0 نغ ديوعلا كصنخ يريصنو يد وهو

 هفينملا ةعينملا كنتدسل ضرعيو هفيرشلا ةعيفرلا كندايسل يدهو هيبشلا ةبيطلا كليو

 ليم كلدع ميمبو كتر ىلا لب كلضف ميظعو كتارا ليغ وا قانحو نادل مالس

 ناحلو ناري>

 ءافولا يف صلخم هلا ىلع يىفانتلا لوطو ءانعلاب يمر

 قدهالا رافع ىف حاو رالاب حارلا بعل قاشعلا عراصم يف قاوشالا هب تبعل

 هداقو سءشلا ةموح يف حاورالاو باحسلا يرجح قاوذالا" نيدايم يف قاونالا هب ترجو

 نانولل مدشو فايا قرط قح .نسنلا تالق حا وراآلا هتللظذ مالسلا باي ىلا مايا
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 نايبلا نم نونفلا نيك لفار لاو قايل و عيدبلا نيع راص

 ىرجو غب ىتح نوحلاو دحلا هدشنتو غبصتا ىتح نونفلا ناولأ ف هشمشت تأز امو

 0 ةفعلا يف كفلا راصو ههابنلا ناديم يف كفلخ

 احاللاو افاحلا سانلا لأس همعطم راص ىتحربصلا دءاك دق

 بسشنا ناو نافرف نع 0 0 طخ ناو نانج نم نايببف ناساب ملكت نا



 ا ا ا سا باوك وا 5 ا ع
 ءاقبت سان الو حيت يناع ال مقتس» قبرطو جوعم كّقب رط برا غولب ينبحاص نم

 نكلو(حاصاو حفصاو) حّرصتو ضرعت ؟(ىراب ىراب) هل تلاقو (ىرادللا) ةتيفسلا تبحسف

 كر بيهلب كقرحاو كرب ىلع(ىسرا) ام دن الو بدالا نع تجرخ دقف ىخلاب أ اي الهم

 ( محفلاو بشمكلا ) تيدغتو تيحو م يف تمقوو ( سيضقو لت ) نيب ترصح

 نكمو (هنهدلاو شقنلاب ) تيلحنو (هنب كلو ةقاشملاب) تعلوتو (محشلاو تيزلاب) تهكفتو

 ”اغلا نازح تفأو بطملا ةلامح يا لوقت تحلو ( سفنا) كف راض. نح اننا كنف ظيفلا

 ناو كضرع تحضف تيرج نا بركلاو ايالباا وبا تناو بطعلا ةببرق يناو ىدللاو

 قلك دارك ناو اكلم امو تنقوو : تكتم يناكتادط ناو "كنس لك ل

 (كتروسام) 5 ونت ئمظ ناو كنروص ىمعت كفن نخد ناو تعلط نا ليلقو تغقو

 قرفم اب كلام قيضاو كلاجر خموأ ام راعلا الورانلا لوقتو رافقلاو ءالللا يف يرحن

 5 كقيرط رم ىجنأ يرحبو كقب رح نم ىجرا يقيرغ باكرا عزفمو بابحالا

 كلاجر لعج و ناريح هتكرتو كار" تفلعو ناويخ نم'الو سلم

 هنم تدّتف اذا هسولف رجان ىلع تعضأ رو (هركذت ) مبعم اودجن مل اذا هرخسم سانلا

 (رفولا نزنع) يف كسفنلخدا يرحمو يل نعالضف يرج(طب رشلا )ريغ ىلعأ (هسيلو)
 ترس نألو (موشماب ديدح) تناو موعطلا ناصغا ىلع رختفت ( رفصلاو خفنلا ن٠ كضفو)

 نارينلا هؤازج يغابلا ناو ناطيشلا نم ةلعملانا تلع اما لجو يف كلها بولقذ (لخحي) ىلع

 اهف حت الو ناديملا اذه ةقاس يناف ةلمخجاب و ينأتلاو قفرلا كنافف ع ل

 معسا لاقو (انعش) ىنأو (هرطق) مطقو دقاح دهم دهنتو دقا كرمت روناولا كرتتف ' نازتع

 دل ادها كلو: ليئافلا ف دعت ةرولمو لف نذاريف نطل صوقلا ان

 كح ايلحو نارا لام كلاع“ناف' (تقزلاب) نوهتدملا كلكيتلو تلهزكو تقر كابا

 عورات قب الق ى كتله ا( اهرختوم )اى ايلقع ةلرتفادوزلاتا اكو نأ رطقتلا ) حابص

 اهاوه عبتت لوئشم اهركفو (لوغاش) اهريدي (لوع) ىندال داقنتو ليوط لبح داق

 يف نيريعلا ةثلاث (هيراب) امل ةزجاع دبو (هءراق) اهمفو ةيمأ ريطلاك حانج الو ريسلا يف

 ها دسم نم لبح اهديج يف ىطملا ةلامح (دنولا) لذ



 وخلل

 مد من ةعاص 3 ن<و ا هل : 2“ دنع 0 ةهزيو ريت ندعم يس

 ُْط ا 6 7 ىتح يرجو رفصو 7 رثكو رخو ررشل ا تداعصو

 لاقف املع ادار انشا لاجو ةلحعب 0 طب رفتلا نم هده لع توكلا لاقو

 هدابع 1 نئما تثيح 7 0 0 2 ىذلا دوحوم لك قلاغ 3 0

 نم تاي < نا ءالسلاو نيا نولهأ احلا ل ير د نع لفعتي 0 لو 0

 نذلاهب .اهكأو 31 تي دب لش ساب هب هيف دددمحلا انلز/ 1 هيلع لزنلا نءانشلا الو كش ريغ

 فوقولاف د عءبو انايد و 8 د اورهظا ىتح اهم اولت اقو ا ادعو 2 يدع نم اذافا

 وأ ربك نع الأ نر رخفلا لف اصوالا يبل نم هنع جورخخاو 0 اصنا نيفللا كح كْنع

 اراد دابأ و ارصق مده ' 71 اران مرضاو | 1 05 ََك هوادعلاو برحلل عاد لوا وهو هوايغ

 ةريقألا هنفسلا 3أ ن ٠ءلظا ت كا يناف باوا أمم 0 0 باب اذ تعا : نكلو

 2200 ناسنالا ىقل لق قكشلو فادهملا يجو ف مفرنو كازخالإ| ند حر هيءكسملا

 لباقت هبتناف هه تنا يذلا كبرما ماو هب لتق ينبا فيسا لس نمو :هلمعب كرما ءرأاو

 ةعائدو قاحلل لمملوا:ت ناو كناف هراجأب ليما ىنعا/كاياو هراحلا ادراك م ادعا

 نم كنه تارقن كيلع تبع نا تلطملا:ةيارق 5 ةلامح كنا الا قملا يحوو ىن

 كرق الغ“ زاف ٌكِماص رتبكر ناو ملاك لاو [سيالخ اهمالج كل تيك نارا

 قرط كفا نا لا ولاب نودانب كاعيردخو لايلاب ةندكب تناو ن رخش 3 ر اذو ءاملا

 (درط)كيلع دازنا نيقرنت :بوبملا!كتكلعأا املا كتدعاش ناو :فولقلا تفحرا نذآلا

 كوكرت اولكن او' تاهو: لع كوقض رزدبلا تب | نافاإ مهريف) كل لع لزن نال

 هظفا انو نارتلا يسطتل نود شابوالا تاوصا حبقأ ام كدلق لع اونارو

 هاصن نم تمرحأاو ةيلمح نع ع تدع 5 هجال طسو (بلعدس اذا) هيعفلا كلت

 دقف ةحارص باتكلا يف تركذ تنك ناف دابعلا كالمل ةلآو داهلل ةيطم كولعج كو

 هرج الو سبيس ييدنع رجباتل خت ام. طلب تنكادتن أظل لبق تري قالا | ب



 يس يس
 ابلصو ىظحنو اهماتخ ضشو اهماثا كك ال يطال عوجرلا امساو قدصلا اهتادص

 لاق هبافاهيلو ةعارب و اهياح ةسافن ىريل اهتيطخل ردابف اهتبحص يف سغر نمالا املصاب رختشو

 دص لكشا ارث تارواحلا ةموح هب تلخدو تارخافملا ناديه يف يركف : كلسرا

 عج فار خافت م مآ مافرواو 1 ةتيفسلا الا ادبقعو داارفر امم لل مظن ب كنللا كل و ادض محاز

 را 1 سلو نوم 0 لوقثم هاو> الو معن الوإركتف امهني كلذ لاش الو

 رخفلاو ةر ا” 00 انا نكتلا حارس امهيف تقلطاو رظنلا |يهلاح يف تحرسف

 ترف زالا كلذ يف لوخدلاو زاربال بوكرا ابلطو رخصلاك لق هبحاص لك لباقو

 تلاقو تأدتباو انناانو تلدتعاو»» عارتعلاتربشنو اههفرط تيحتلبو عارذلا نع ةنيفسلا

 امهلعجو ماعنالاو نقسلا هلضف نم محل رخسو ماعنالا ىلب زج هدابع ىلع غبسا نم ادم
 ىلع امهم نتماو لاقتنالاو رفسلا دنع راخذلل نيظفاحو لاقثالاو قازرالا ل نيتيطم

 0 1 نوامحت كافلا كلكو اهنلعوب قات لان نودع رانلع : ميلع وهو هدابع

 هقالغا دعب ةحاي_سلا باب ةشرشلا هتاهجوت حتفشاف هقالخا مظ غو هرافسأ تارفسلا ف

 تابقع هنيد رصن يف اومحتقاو رحلاو دربلا قاشم تاوزغلا يف اوامحت نذلا هبااو هلآو

 كج كنك نا دعب ةليس 'تراص دقو. هريشك ايندلا ىف اتناعرتحلا نان كلي ا

 دبا كيك 1 كش اها لقا نئاوالا لاو + وراح ولع كك مولعملا نم نك

 ضءبو عرزلا تاير ورضو:. كنكاو 0 اأو ناويملا ىوس ينمدقت ام عرتخا ميظ لا

 5 لب ردص اهل حرشنا 1 نا ماجا ةملظ ىلببق رحبلا ناكو سطاعملا تالزر

 ىولض ع هملعو 0 57 هيأ هلل ربع ا دح مثو هل قرت ام ىنعمو مه هءاصا أم

 لاق هنهاورخس هموق نم لم ةيلع صالكو هدحو لمح رشابو هدهج يف لدبف يعمج دنع

 الو انيحوو انيعأ ثانلا عنصاو ىلاعت لاقف ا <عنم رخسن الاف انم اورخست نا"
 ينازناو هلماو هءاجر ققحو هلم 3 ىتح رمتساف نوقرخ مهما اوملظ نيذلا يف ينبطاخ

 راصو هسافناو هحور نيبت يرجو هسار ىلع رحبلا ىناقلتف اسوفن يب باطاو اسورع رحبلا

 و جاومالا هنم ىنيهرت ال يدي هتبرض رحبلا مطالت لكو ابل ا ا بيرغ 5

 ناف كلذ عمو قاشعلاو بابحالا عجأو قازرالاو رئاخذلا لمحأ جاربالا. هنع يندر"
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 دابع ةفص يف قاسف نويلاب دملا نوجزعيو نويعلا نم لحكلا نوقرسي عاعش مك
 هرييك ةثلتمم هريبك ( بابعاو ) هشوفنم مثامعو هشوقنم باي داهز لكيه يف ةلفسو
 اولفطت بدالا طاش لع كوأر نا هعسر الا بذالا نم الو. هعما الأ ملعلا نم نوفرعي ال
 ةيلأ نم لوطا مالو مارجالا نم ريكا مهترهش نا ىلع اولصنت ثحبلا يف تذخأ ناف

 هتعصن ىلع هتركشو هتحبرق نسح نم تبحعو قملا لاقو قدصلا مزتلا هنا تلعش مانغالا

 * روجسلا رونتلا »

 انيتووسفتيناكو رواولاوةئيفتسلا قي ةرخافملا:يفاانظنا هابل مانأ اهمضو "ةلاطرا هو
 لاق هئاوتلا ىنلاويفام لع ا هرح امان نكي ل ناو هضيدش انينتعا اج اهنم قيو تقزمت دق

 سراوفب 0 دايجو راكبا روصق هب 6 ناتسو يناغم يدانو يناعم ةقدح

 باوا اهنود تناكو لن سورعو بابلالا

 قاسم سعب رع نارام لن كا
 ينام نايبلا ىلع تابحاس ادونب عيدبلا ىلع تامفار

 نازلملا+ يسلك ١ ليو لا و 8 اخ لم
 ناف تزحوا تلئس نا برط اهدجو بذأ اكره سورط ةئيزو سوفن ةهاكف

 قئلملو فج باعة لنا ركما كسب ايلف اه دخلك ل ا
 امل قرت ام لب مهف املوح محي مل ركتلا اهمأست الو رظن اهنم لعل فطل نه بكرم
 بيرغ بيكرتو بيع فيلأت هرخافم يف هرواح لقث اهاوح الو لقع اهروصت الو مثو

 رع هلك ض ور لب ررغ اهلك مجنأو ررد هلك رح رجفلا هيلع مث حبصو ردصلا هن قاض رس
 ميد ليلكا قئاقدب ىهدلا ابلخي ل ةعاسو قئاقرب ةروحشم ةنيفس رق اهل باغ ام ءامسو

 تبعل رهاوج اه ينعأ تسلو ىهاوس بابلالا هل تناب مثردبو سها وج ركفلا هعصر

 ديج يف فئاطل اهكولس دوقع يه اماو نايعلا نع فوسكلا اهرتسا رودد الو نايقلا اهم

 هقدلا يف ركفلا نم ركحاو هقرلايف ميسنلانم فطلا ف'اصويناعملا راكبا نم اهمدخت بادا
 محازتت ربانملا ىلا .اريما ادوبخ نم نيشنلا يف مقواو رباحلا نع هثيدح ىور ملق نم حصفاو

 ركب ضارغالا ىلا مابسلا نينح سوفنلا اهيلا نحنو ضارمالل ءافشلا ةمحازم يناعملا اهنف
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 ءالكتلا رمل ديهتس) ىتج قر نم, ناصرللا ةنسلا همن لاري سوئملاو/ نا ىلا بوق هلعناا
 هملق للمتإ ناو, هبكر ىلع نابحسا ام ماشنالل لج نا, ماركلا ايولق هتيرشن ىح كعو

 مالكلا ناتس هيأبو 0 يماس كب دوم يماهلا عيدبلا ثيغ هبطخ نع ىف كا

 اا ناعما شح لع لع اسم مهفلا دنز نع رمش يذلا باشلا: ماركلا ناونعو

 هتقشعف هنهذ لاج راكفالا تانب تارو هتق_ثنف فراعملا ىلع هرطع حاف يذلا عرابلا

 يف ىرجو ارد معلا ءان علطف ا ىناعملا هتقرعو هيبرعلا ةغللاهةهلا يذلا لضافلا

 هتمزأو حتفف عيدبلا يهز هارو حصفاف قوذلا لبلب هعم# يذلا سيدالا ارحب نونفلا يفايف

 يناقلا دروملا عيردبلا دع وباب نيوينلا مايه فراغا هب تماهو رودبلل رونلا موز نباح

 دوجوالرهظف هابر ىتح هساسو هابلف بدالا اعد يذلاريمالا هيليو  يناقرزلا دمحا خييشلا

 ظنا سيفنلا سهوملاو سيئرلا ةعانصلا لها نيب وهف لوبذ هرتمي مل ًانصغو لوفا هب اماردب
 اندلا رك صاخب نما رهاملا دبا رئانلا سعاشلا) ,ايقدا ىانلا نمور اقرا

 ديج دقع هعابتاو هبزح نم راص ىتح عيدبلا شيج رصاحو هعاق نم فدصلا جرختساو

 - هعاسا هي رصاعم ايغاف هعاب ةغالبلا ىف دتما هناف 0 ديعس كب دمح ديرفلا نامزلا

 ,لك هظافلارهاوجت يلع ناديم للك يف هراكمأ داي ئرخ ملا سهزو .لعلا ناتسب مهلضفاو

 مولعلا ءاول لماح ءاشنالا ىلا هعيدب ماه- قوفمو ءاشحالا ىلا هظعو لاس يمار ناويد

 يذلا املا يناعملا ناسرف زرابمو ينامالا سمش علطم هيلقتلا'نوئفلا شوبح دئاقو ةلقعلا

 ماجسالا لمحت لب فلكش مل فلأ نا يذلا يعذوللا برغا برعا ناو برطا بنطا نا
 مظنلاو كلم هبلو هناونعوه باتكر ثنلاف موجنلا ايارس ىلع موجه ركن ناو مالكلا ةنيز

 ةياخاإل يد ةمدخ نونفلا مدخو رحاأس ةثفن ال صهأم ةثفن يناعملا ّ عش هءاود

 حادقا هيدا ناد نم ترام هلهال لضفلاب فرتعا تح هلهنب قدصلا هاورو يدكل

 تايبلا راجت م ءالؤهن ايلملا يطتممو ايئدلا دحاو وهذ '” يركف كب هللا دبع يركس
 مل عامر مادع نمو مهم الا فراعملا سبتقت الو مهنع الا قئاقرلا رشنت ال نامزلا ءالبو

 نآآلا نالمس ليزنو ةيبارعلا ثداولا ىف راظنلا راج ابا يدوراملا ياس 0 هو

 اقرا ةيربسملا «فراعملا ىلا ئركف اناب هللاثننع موجرملا ()رياتس اشأيب ردع موح رك هل
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 ىلا طش نم ةمالسلاب راسو طخو بدالا رحب يف ىرخ نايبلا ىدن هلق عضر نم اجنو
 لب رورغلاو روحنلا رردلاب لحو ناممنلا دوقع هركف مظنف طق بطع هكردب لو طش

 يكز رصنلا ونا ىلع ديسلا رصم يف بدالا ناسلو رصعلا اذهردب ققدملا ملاعلا ررطلا

 دعو ناو زمتا ًاعذأ نآو زجوا ملكت نا هناف ريظن هل سيل ريبخ ظفاح ريبك ماما ققح

 سعأ لكب بدا يف برط هلك لب يغش هسلمم يف شبل بواقلا هتناه تكس ناو زنا

 نم هدنعو هقرلا يف قاوطالا لب قاوذالا هل لت ام قالخالا نسح نم هيفو بوبحم

 ونا دليلا سيدا دلللا يهاط دلإلا يوق ادلهف هقد لكب يفابملا يتامالا ند> يناعملا

 ىل اللا ملغ همظن هحامسلا نسحب فلسلا ٍيهابم فحتلا ندخو فرشلا نبا هحاصفلا

 لجإلا 1 ميوقلا عبطلاو ميلا قوذلا هيلحو يللاوملا حدم هظحو يللاعملاردب ةيدو

 ناي حضوأب عمسلا فنشدو مد يوادد عجسلابو ناسل حصفأب لجو الب لحت ىلع

 راكبالا ن دارع ل هنانفا ةركو عيدبلا ضور هسايكلاو ةنطفلاو هسامملا ىجاص هيليو

 ًاشعت .راعلا ايم يف ملط يذلا هناوخاو“ هموق ام يف ماقم لكل راكفالا رودخ يف

 مدهش نم محاز هعارب نيحااع تقطنف هعاربلل معلا عضرأو 9 لاوقالا قئاقر كار

 5 هذه يف هعانجلا قافف ردقلا ةليل ىأر ىتح يلايللا رهسو ردصلا يف سلج ىتح

 تاحن ىتح اهنيز هناف هبانج ىعأ قبط ةغالبلا يرحثو هناكر لظ تح يناعملا يشمت
 صيس تحسم حمي رغلا نان نموقاقو» تدإلا لها ةقاخ كضز مزكإلا لاا ١
 قئافرلا يف ناببلاب درغتملا .نانبلاب هيلا زاادملا وهف :"' !توقض لعدنفلا دوتعا تورأك نانا

 سرامم هفراعم كرد ملو سراف ناديملا اذه يف هقحاب. مل هي رعلا نساملاو ”ةيادالا

 يتلا هرينملا هئامم لك اوكو هريبشلا هبئارغ ةيقب عم هيلضفالاب هل يضقي هيعيدبلا ماحسناو

 هيلي و: نولانلا هلا اهلتسب الو «نولهالباذإلا اهركتم ال“ (نايمسلا طناف نال كلذ

 ةدايلالا : تش قوف)“ لقاك عيدبلا لاله ملطاو رئاف نصب فلا نع مرا ذل تالا

 يرملا هر دل يرسلا يعذولل ضرملا نم هقث ىتح ضورعلا مسج لاعو ضرغلا ننال

 ةماخفب فجرأا ةيوجعأ ةنا لك دوجولل يدبمو ةبوبعر ةنانهب لك هراكفارودخ نم لبجم

 العا يردتكسلا قاداشلالا 0103



 سا
 ايد نم ىلع نكلو اهقو ىذمو هعب ديلا ةدملا 8 تدساةداسلاو أموف نك ةعيبط

 كفن تربتخا له كقرتغإ ةنمو هعس تنكاو تدع نمو تفرع ندهو ةهعم تسلحو

 يف الا مداشنا هوم ك.سنج ءانبا ناف هرباسلا رابخالا لع ماكل ما مثدارفا تلعو

 سانلا ترحهف يرتم 5071 قوس لك يف هعاضيلا 0 راجت كبك هرئاطلا رولا

 هفتكو هسأر ىلع لمح نا لالد لك مزتلاف يرتشملا لّتف قوسفلا ىلا اولامو هعابلا ءالؤه

 لاف هميقلا لودب ولو هفلحو هنيبزعب لامحالا هده جوريل هويه سم ريغ قرط 8 ينك

 ةمالل هفلامللا ةافلاا ف يف ىرقلا بود>و هفئازا همر كاطلا هذه 32 ارشلاو عيبلل ءرجأ : يبا

 9 هر دليلا اذه يلوخد ىل 1 دئاوع ُش 5 رجوأ دن ْق 3 5 تا لخدا و هفراعلا

 بذهلا مبشلا لركإالا خيلبلا كن ' عرابلا بدؤملا لماكلا دحاولا درفلا دحاملا دشلا

 هبو مكترضحمب تفرعت هن»و دوبعل || ؟”لققاح هةوجولا زرعا هبنيطلا “نمل ليلا دا

 صضععبب تيظحو كيدي نيب تفقوو ركتملطب تفر 0" ىح 3 تدفوو كيا ترق

 "ماب كا ما لاغلإ نغالا اهجالا كالا لا سا تذخا م مكيدلام

 ع بدالا نا تلعو يسفن نيس َىح سسانأاوا فزاعملا لها نموهو داسالا نم

 يركو مزلاو هوالا نسحن هن رغلا نم 2 تلو يسلا توف تةقحنو هبحم ىذقف هب

 مبشلا اذه ريغ رن مل كا لاقف هم الب هنظ نسحاو ي كي 5 هنح لب هنج يلوهف

 قانا زيزعلا كيع ريجولا قفملا عبفلا تئاص هناريد باح#و هن الخ ردبو هناوخا 7

 يذ قاويفلاو ءافولا بأب قحلاو باوصلا | قللاو قا 000 دوحلاب هلاولا زب :

 هرامالا س 2 تاك ناو مم يفاشلا لوقلاو يفاو | لقعلاو يفاصلا يأراو دومحلا ريسلا

 ماقموذود ادعاو هراحتلاه دل س 5- / هنا الا لعل در ملا لب مدقلا كنانو مركلا لدعمو

 "0 -ااوللف د دفا رورشكا برومملا 3 ه يف ايفا الاو ىيلاغلا نْمْلب ىلاللا يرتشد يلاع

 2 افانطرلا شع ِف فالحالا يعسأ ل ١ رصعلا | هه ُُق يرتشملا دقفل ال ددملا ومداع

 ىلع ممم قى او هلل ه لصو هلما باخو هإج لا هلعش لك قس فاصن الا مع

 ةانيلا نعم نم | ىتح احلا ريغ ن دع كيم صرب و امتأاو عيدبلا هب كي ذال نعم قوس ةانضأ

 طظفاح كب زيزعلا دمع موحرملا هش دص ىلا ةراشا )1(
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 ضرعي. مل هنا الا راوبلا !'ةندمأو ناخامو ايظففت راحتلا را ءاذ ناس ابيطولا كلا

 رجلا ران ىلع هدم تكح و هدح مزل لب مالا لوأ نم هعانصلا لهأ ىلع هعا

 ىرشلا ندب نيئلاو ثلا رمل دن دلل كف رع ىح ملسلا ةفرعمل دإبلا رادو دلإلا سعصتساو

 لكو هلماعلا يف بهاذملا فالتخا عم بهاولاب نوداهمي سانلا ىأرف 0 0000

 مسخ الو ا ريغ مم م لرب الذ كل دك هتعانصب رختشو هتعاضب ا :

 ضراعب رارفلا لواحم هقنش» يف 001 دشملا يف ةارب راجلا نيلبلا فيكاالللا الا مهن

 ناو هبدس ىتح ريرسلا قراش 00 رع فا نا هدس اع هذالفا تتفو ا

 نا هتيل يف ثبعيو نانجلا 0 نانبلاب مسي هتيشم يف الوره» هنوث رج هيوص قراف
 ناف تكس ىتفتسا ناو ت٠ ملكت ناو ىطمت ماق ناو حطبت مان ناو حرف سلج

 ىلع راصتقالاو مامالا بهذم نع جورملاو ماملالا مدع نم الا كاذ امو ًاطخأ باكا

 لمعلا دروملا اذه نع داح نم ناف دافتساو ىورا علا لقا درا لاب ى تك دايحدالا

 ليليا! ناتح كلوا لذ“ لغلا فردؤاو "لقلا ِ انياب لانو لنم ليال ارماني

 مهمامذ رق لو مهماما عمطلا اوذذحلاو مبسؤر بارأخ مهارغ موبلا قعنتساف مهءارش

 نسلق ميلا لواطتتو فيرشلا رخاتو عيضولا مدقت دصلا سنب لاقف مهسوفن لذل

 ههابنلا جان ريبشلا ديسلا ريءالا ليلجلا ريبكلا هاشلا ىلا عجرف فيرظلا مذبو م ركل

 بدالا نيممو برعلا ناسا ههازنلا سفنو مالسلا باب لب ءاوألا يوارو مار لاف

 قاوذالا ملس فتاسالا ولح نانملا تبث نايبلا ضور قالخالا صهاط سسنلا قرع

 ديجلا بيبللا ديشرلا غيلبلا يلاعملا ريم فل فك اولا تلا ةفرافلا تي اقراعلا نت

 ىقأسا نفو يىنف ناسل ىلإ 9 لب يتاسنا نيعو ينبع ناسا ىلآللا مظأن دب رفلا دقعلا

 هيلا فطعب لاش هصقلا رخا ىلا هقيقحلاب هربخاو هبدد نيب ساجو يهو دا ديسلا

 نم ذلاو برقلا نم بيطاو كينشلا يف ليحا ثيدح هصخغلا هل ىوادو هقيدحلا هلخداو

 ظعولا ةوالل هنم هداعتسا مث لاجراا دقن يف بركلا ماهتقاو دبسلا نم حارتساف لاصولا

 هعاضب موق لكلو موق ةملس لكل لاقو أدتباف ظفلب اظن هنع هبوريل لاجلا اذه يف

 تراص تديتعا نا ةداعلاو لاحلا ىلطو هعانصلا فيئزت مويلا انلاحو لاجر رصع لككلو
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 3-5 كوالا مسقلا --

 « ا ا

 ( هابص مايأ يف هأثنأ ام يو )

 ١ طالا اند ىف رسل !ناولاو#

 انراكو ةبرده ١99090 ةنس امم ةماقالل رمصم ةسورحم هلوخد دنع اهأثنأ ةلاسر يهو

 رصم سدا ةطساو: نيئثنملاو ءارعشلا نم ةعاج عمتجا دقو ةننن ةرشع ةتس'كاذ ذا ةثدل

 قيفعتلا ىلع رمدعلا ءابد دا مم | ملع ءارعشلا نم ةتسل هنم فرعت دقو يهو دنا : مشا ا موحرملا

 يهو ةدحاو ةربتو ىلع ال مجسلا نه لاو:» ىلع ةجوسنم مهجارت يف ةلاسراا هذه ةنعكل

 لقان نع ع هحش 0 دعو عيفشلا عيردبلا لصا ىلع ةالصلاو هالوم هلل ديلا

 قادنصلا الد مدح هبلق نع هرظن نع هبل نع هركفنعىور سانلانم نساك الا

 لإ و ةبارفلا كحصتساو راثو اهتم ا ةنان. هيلع 'ةقرااو اللا :ةقاللاو» هلع ن1

 10 رطعلاو ةاضتك :١ دئارمملا ًارشأل ارايتحلا«راطؤألا كرت 'ارابتسا)اراظمالا تح

 هللا نع .عاتملا هدرت ال ساكالب نسنا:فرظ لع" نماثلا نع فنا فرش يف ًافاطلتنا

 هتعاضي_. :هرابخ ال باقو : كك ةتئاننا ا داكو يكس هفيطلو | الاد يت هزاع ع سعال كلتا
 نو اك ال كت اوماقو موهوجو اوبطق 7 اومانو مرور اوطغف ها هرايخا صقو

 ىدانو حانف لابولا ققحنو حاصو لايذالاب قلعتف مذلا نم نوملا> ىضرمو مهللا نم

 هيدللا 8 دبع ينأ عم م مالك الب نوموف توما وهااذع ركل ا توص لعأ

 0ك رن ل ترم ام كل تعضأ ام همذلا يف دهع يدنعو

 1 2 لكلا ايكيا كيبل طولا كاضقو“ تبخل نشا يوكل ارش ركل تر الا

 دا م رعلا رف هلحتلا تقو ينومتيصوا امسح ررد اهيا> هيبدا ٍبئارغو ررغ اهباك

 ديج يف دقعلا د لحأ ةعاش هل هلك! هئييشت يتعب 1 هئدر يتعاضب له هلحزا

 لودذلا نقلب تييفلا مكفاوذأ حبش لويهلا مي نّكلو دس 0 دقنلا دعب 00 الورذكللا

 ناتسب هسورحلارصم يف بدالا قاوسأ هسونأملا قاوسالا ىلا اهب لحر مث مكسقاوسا ريغل



 ةفرفا

 نم رجاه هللا ةهمحر هدلاو نا أممو 1 بردو سيكا هةدمو تلليلا عاتم ضعب قرسو هم داح

 ناكو ) اهعيجج هيك هلل رضحاف ةريخالا برألا موب رجاه نيف ةرهاقلا ىلا ةردنكسالا

 ةءديدحلا كسلا تابرع ند لنا ةنارع ةثطتسأ فاسو أنالاكو ( ا لس ١
 ' : لف الئاه نار مريغو نيرجاهما ن٠ نورفاسملا محدزا تايزلا رفك ىلا راطقلا لصو ايلف
 نازتعابف حطتخيلو أهمذ سانلا ىكريل ليلا يف ةبرعلا كلب ام عيجاومر ناالا ةطحلا لاجر عسب

 مام هرصا نم تفرع ىتح انني ةدوملا لاصنا ىلع ثعابلا ملعب نا 'ىراقلا ءاش ناو

 1 رهزالا نم ىجورخ سيقع ٠ ا لاذ ْق ككديا كلدف يريسغ هف رعب

 لاف, افزلس :كليسو ارئاز امو مجرتملا اهءاخل ةيردنكسالاب ةيطبقلا ةيريملا ةيممللا ةسردع

 دعب دحاو تن يف هعم كيكو ةيطبقلا ةسردملا كك 50 نا انثيل امو هيحاصل انالك

 مولع سردأ انو ءاغنالا ملعب ن ناكف ةيمالسالا ةيريألا ةعملا ةسردع سيردتلا يب :هاق نا

 8 ارعس) اراد الل تيقرالثج نيو ال ةرهاقلا انج 0 هيت اهم لبطل حب هللا

 هناف قرتفنا الا عمتجم م | انناكو و انعتجام ةنرس رع صد وع اننم ثداوحلا تقرف نا ىلا

 البس انحاورا- ىلا |ايانملا ان + |, ١ تادجوا ام تالا ةفراخلا الرا

 رود لك يف ناكو قاف الا هتءم“ ت تقبط لدحر ةمجرت يف نك اذام ما لوقا اذا ظ

 هكئاتكو هلع راخاتان نوسنابللا ءالقأو نيثحابلا راكفال ًالغاش 3 هنا راو

 ءاضقلا هكردا نا ىلا هب 3 هرذ_سو هنعوفعلاو هروهظو هتئافتخا نم كلذ عب أمو 5

 ىلع رانا لدب ةرهشلل الثم.ذختا نا 3 ىتح ةسرغلاو ةيقرشلا دئارجا لك تلغش موتحلا

 اناوتع ليعمل لاهل اهني مهروس لك 17 دق ةكرخأا روصلا عدبم تيلايف . ملعلا

 الضفو 7 رصعلا اذه يف رصم ةردان هنا ىلع

 دحاو يف ملاعلا عمجم نا ركلنسع هل سدلو

 ىلع هنا دلجلاو ربصلا هدقفل دوجولا ىلق ىلع لزناو هيف نطولا ءازمع هللا نسحا

 ريدق "يش لك

 -. .سسم# تست 2( لص طم (00- تؤ سس سس



 فقر

 انيهد انا لماخ بسيف يهاودلا ممتن دجملل من

 اتارقا انه :نيرملا# ثيل ' زيا 1[! !كولسحا فر يقفار را

 كا 0 ملسلاو اهبرح ءاوس

 لاق نا ىلا

 ائيفش سطخ ىلا اندع ناف انضرم انافاص رهدلا ام اذا

 انفرع دقف بوطخ اي انيلص
 يلوقو انقتاع قوف يّرقو

 انزر اذا نيطخاسلا اندسل

 موق لمانلا ذاكععع ف أثاف

 انماحب انبا «قامزلا "شاطر اذا

 "د كلا

 ل ؛ىلكا :اديلليلا انثشبل ناو

 هد كك ىجاني انرطسمو

 مافي الانواع: ا اهنعر اولا

 قحل اب الا نع " اهانثرو

 رف ءاب الا نم انيف ىرس

50 
.. 

 مي الص نليطلا انا
1 
 انيسروط ىلعا مويلا تاز

5 
 اترر لق اضقلا قتلي من

 انيضر .انل هلالا ئضرب انع

 ايي تبا ءانبس انكخلو

 اراب كاراياذ

 اكول اتيت انيس ناد

 اييكشنملا رانا ءانقشلا ذاب

 انساكلا لعب و ىوبم ع

 انيبح

 انيطف اب هم 8 از: تح را

 ا ا
 تيرا يمال ا
 اه ايباجس راسو اكو

 هريعتسا نم هيلا ءاج ًائيش دّوس اذا ناكدنا اهنم ىتش ثعاوب هتافلؤم بلغأ عايضلو
 - ةروضنملاو ةيردنكسالاو ةرهاقلا لها نم ةعاج هعم كلذ لعف دقو هيلع هدرب الم هنم

 ليلا هاو

 هود وى نورمؤملا ءاج ايلف نمأي ثيح ىلا ىخمو المج ل ليللا فخاف هولتقيل هب نور

 هلفاغ راجصالل ةيوصرلاب هيام فز هلا: السمو هيفا هيك كيرتسلان معلا ايار

 : ًاّمرف نا هغليف ياود | امل لاَ ةيلبقدلا كانا م دإب ف 07 ناكل مهو
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 100 كرتشملا يف كرشلاو  ءافتخالا ىف ةافتحالاو - ةلحرلا يف ةلحتا'٠ اهنمو
 ين دئارفلاو - لوصالا عماجو لوصفلا دحوم هامس ةغللا ان ملراع تاقارلا د

 58 :.فريلا لابغإر ا 2 عيفشلا حدم يف ميدبلاو .- را اوف يف رردلاو 8

 تريكسلا ءاوسو نفذ لك يف لجخا وعالي را اذ
 نت يا و ناوبد للطا نا هب ينفك اررحم يلا ثعب ةرم لوا افأب يف ناك الو

 دحأ قيفرت يبلذا قلل روفنملا ربالانةيملت دلاو) ظفاح كب زيزملادبع موحرملا هقيدص
 باطلل عدب مل اسمي ةيلقعلا هاوق ابا دو هندصق الف منك ةيمنلا ناملا ةداجإ

 5000 ف . كب . م دنع طسوالا هناويد ناب | يان اياك ىلا بتك مث ةلاع

 مم ةءاربامهقرخأ امهملط امنا هنا ثلاثلا هبوتكميف يلا لسرا كلذب مجرتمل تأبنأ الف عاض
 3 كلت تللخرادق وز .ةرابملا هي توتكلا موا ريغكا انيك 3 نال الاتمأ نمو

 ءاريهطت ؟رهطيو تييلا لهأ سجراا يدع بهذيل هللا دمار انآ ثنو سلو
 ةفدص هيلع انرثع امم اريسل افرط انه هل درو هيف كردن ال يلا ةتعار و (منشلا "رك ذ لعو

 الود هلوق كلذ لف ادصن ١
 هبجاح دنوملا لس اذا اوفكو 2 هبعالم يهف حاورالا نع هولس

 هن راقع ركيلا تبرد اذا:اولوو هرعش مترا تمان اذا اودوعو

 هبلاطي اذ نم حاورالا كلتاوانا ١١ دكا حابشالا اوركذنالو

 هلوقو

 هبقارب داؤفلاو ينع بجحنبو هباكت عومدلاو ينيعب هارأ

 هءذاجنو اشألا ىنثت ةرفز ىوس  هبصل بيلا يتد ةجاح لبف

 ةحسانإ هؤدرملاب وع انآ هلو كالا ليال هلت ادع اناا
 لاق نا ىلا

 هشاتك تلات امة يلقن: ازيفسلا 11 عمدلا لسرا يفرط نا واف

 ارم هلوقو

 انين. كلقلا# موري وأ مايلي", اضل: ابزعسد اذا! :انيفيالالا
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 ةقفإ

 شجا توصب ميدنلا هردتبا ىتح هترابع م دك لف ةطلاغملا وا يبملا كلذب دصقب ناك هناكو

 00107 نانيصلاوءانسنلاو اجرا نم ةعس نتلا ةلاملث وحب ةدانش تانك ذل, تناك اذ كاتو

 ىرقلاو نادإبلا يف مهوجو ىلع نيئاه ميسا الا نوكسلع.الا نب رع اهلي رتل كالذ

 كيفكي يذلا اذ ام نوقاسل رشح لا ىلا مهعاك هي 0 لع 03 الو هدلو ىلع مهم دلاولا يولي ال

 اكو نامت ةجيندلا تناك ىدنريطلا مبسوؤ ر ىلع اع : ا ةيركش موقلاو هتباطخ يف رمقسا مل

 ل دنت يقال اودتصف هير دنكسالا ىلا اوبهذيل كرايم انشا يلع هل روفثملا هئاضعأ نم

 اهرازوا برخلا تعضو نا ىلا اهم اورمتساو اهملا اوضف

 كلا ةغلابملا باب نم هيف روصنملا نع ىورب ام نا دمتعا ت تنك يناذ ظفحلا اماو

 يلمع مث فئا# ةدع هيف انفيذ لئاشلاو تكلا ب 11 امدح مجرما ت 0

 لك ناناغم د اال ع اس ل يس أ باتكلا

 حيحص روصنملا نع لش ام
 تباعا ىلا هثدب نم هرما ترب دب ولفددحو ةما اهق ناك دف ةباتكلا نع لكتالو

 لسرملاربر حلا راتخا مث بيجملا لجزلاو جيلا رعشلاو يبدالا عجسأ هتييبشو هابص يف لاق الجر

 بهاذملاو دئاقعلا يف اشنناف موقلا بتكم ملاطو ىنتخا ندل نم هرم رخآا كلسنو دئارجلا يف

 ءاضي جم ةكتؤي اهلا كو رضافلا و ابنم دنا و لق نادم هما ا

 رم لعامل ازهع ناود اهم تاقأإب لش امور نيملاو ةريبكفلا تاقاثلا نه

 كالا ةئالغاو يفرح ناودو ا انما قلطازدللا ميساب هبابسشو اهعظن تي نال اة

 ةفالسلا يعماج يدب | لصتمل هعوج-# ةمدا لئاسرو «  برعلا»و « نطولا» اتباورو - تب

 لل وكي ناك. + قيل نسل ةلاكتو نيدكتلا لسلة تاو دم عيرأ ىلا ال اهنم
 ا مطق ةفاتخم نونف يف اباتكن ورشعو دحاوو  (ذاتسالا يف هضعب عبط يذلا وهو )

 براق ام ىلع ىوتحي رعش ناويد ابنم . مالقالا فويس غارفلا باقر ءافتخالا برح مانا

 يدانب يتلا بتكسلا كا يقاب عم ةينيط:طسقلا يف هيلع روجحم ن الابماو ب كفالا ةردشع

 انه داو لك هلا نال

 ريدق مانالا نود يجرف ىلع « هنا هللا هب ينأب جرف ىسع
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 نفكلاو دملا ببر غراس مويلاو ب مراد ياا ١ 5 نسأل

 ط:طسقلا ىلا ةبردنكسالا احرب دق هيلع ةلعلا دادتشاب ايلع اا هوخأو هتدلاو تناكو

 الإ لعب سيلف ىرثلا ن نكس نإ دبب ال[ اعانلم لل هيرب قحلي نا لبق هنايرب امهلعل

 عمو 00 سش الا بودنو بواقلا هلو ل علل ان يذلا عاملا نم امم قاح ام رادقم هللا

 1 امهتيلو باصملا ااا ءاففخ ام ها م هيف ادجن نا يني هتبب ادصقو ادل كلذ

 لك ىلع تذوحت“ا مجرتملا ةناطب لالا سيو أ داؤف نم غرفأ تبيثلا |ايلجو طيف دلل ١

 هةدخاال هليلع تزدقا ولو ءاوشا الا كرب مو ثانالاو ةعتمالاو شرفلا نم هيف ناك ا

 ىاطلسلا بيلا نم لاعب ةارتشم تناك ةنيقْلا تاينتقملا كلن نال رايد بارخو انوم ناكف

 م ركلا مالا هب ىضق ام قفو صاملا

 رصم نم هبترم ضبقب ناك د قف ءانعلاو نزملا الا هلهأ ثروب ملو مجرأملا تام دقتلو
 نود دعابالاو براقالا ىلع هعيزوت نه غرف ىتح مايا ةعضب هيلع يضم الف ةينيطنطسقلاو

 لواثملا رجا هل ناب ًايفتكم هسفن نع لأسب نا
 7 هداصقو 4تارق يوذو هىدلاو ب مري ناك هنا ذا سانلل انلب اع تناكف هقالخا امأ

 و طق مظعل عضخ 0 امد در الو هب هبلاطو ائيش ادحأ ضرقا اف مهفرعي ن 55

 مهطاسواو سانلا راغصل 0 باو نيلي نآكأ

 عاججا هيف ليوطلا مالكلا ةنوؤ» ينيفكيف را يف عيررسلا اهريث انف ام

 فقاوملا فقو قرش لوا وهف قرشلا بيطخ هئيملت ىلع ةيبنجالاو هب رعلا ٍرئارلا 0

 اهاوسو: ةنردنكسإلا ىلا فارغاتلاب دمتم نكذا هليناربلا ةروعلا لير وس
 ماج ريغ نم ئراكبس بابلالا كرس رة ميوقلا يوقلا غيلبلا لوقلا رح نم لجئربف

 قشننو هنم نرطفت تاومملا داكت ةيلخادلا ةرازو راد يف امون كلذ نم هل ترضح

 ةرهاقتلا نيب تالصاوملا عاطقنا دعب رادلا كلن ةرمم يف عمتجا ذا ده لابجلا رخو ضرالا
 ةيمالسالا للملا ءاسؤر مهبفو أهئالعو امتارظعو ةئيدملا ةارس نم ميظع ددع , ردنكسالاو

 ىلع موحرملا لاق مهن درلاو ذخالا راد الق نراطا ا يف ةرواشلل هيلئارسالاو لس

 ا يالا ماشا نم انغلب ام لك نوكي نا نم عنمب يذلا ام اشان كرابم
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 اعل رع هتك !ارومأ هللا !تادقو ”نااطلابلا للا. دن "القو العاوا نأ روالشملا نسل اع ناو

 ىدحا يف وهو هغلب ريكا نا الول هد ملا تانالولا, نطق ىلا هنن رديف سعال ءارب

 ةرابعب همتحو ئاولا هقلتخا امم هيف ًاربت ًاقارغلت ناطلسلا ىلا بتكف هيزيطئطسقلا ىحاوض

 ملول قلل كاقملاو ءاشنالا لع رداقلا نيمؤل ايما اننا كي ام
 ا لانك نيك اللا ريغ وهو قملاب انني شقت سهاق لذاع يدب نوبل 0

 كالذلو همامشلا كلت هترمعأف اف ءاناو سش ةزع هيف لجر لكل ليع و 'ىدابملا لع تابنلا نك

 انليصت اودارأ امن اولاثن | مهظيغ اوركم يذلا هللأ دراو هتك زغ نع عجرو هنع ي 0

 هل ان ال ا رسم ىلا عوجلا دون ناك دقو

 اق اهلي هزجعا يتلا هينمالا يه هد_ه لعاو هنأب نايرقاو ةيلعا كس هنانن ضرا يف الا عع

 نيكس اذننل ةليطتطاانقلا للا او دللا .يلاملا تاتحلار فاس امو ..هكردن ءزملا ىعاانا لك

 الف هتاثداحم فئاطل نم عمسم امو هئاقلب رسب ناكو ارارم هل رقلا دس ىلا هاي

 (هعلق قانج) ليادردلا قيض. ىلا هتمدانم يف يلاعلاهرماب مجرتمل راس رطقلا ىلا هبوالا عمزا

 ىلع فاخ امناكو هتناكم ىلع رهدلا هد سك رص. ىلع هب يناطلسلا بانها نض دقو داع َّ

 ىطغ كاتف سابلا دش ودعب ىوبرلا لسا نم هيلع ناعتساو داقرلادعب هل هينتف هتاثفن نم هسفن

 11 مقر ردك يبقا رغد كنك 111 و ةفتح هدرا أف هيلغإ ضقلا 5 * ءابطالا نيعأ لبع

 ال نك نأكل دف رعب ل نمو هفرع نم هيلع نزحو بدالاو 0 هنوع تاق

 ىلع هدهبشعلافتحالاب عاطملاهرما ردصا هنوع نينمؤملا 2 نال ولو اندم لع أم دنعو

 ةطرشلا نم ةقرفو رفظملا شيحلا نم ناتقرف هشعن ماما رأ سف هصاخلا يتاهاشل يلا ةقش

 ةمالعلا مهمدقتب ءالعلاو ءاربكلاو هوجولا نم ةدعو ىناطلسلا بتكملا ةذمالتو (سلوبلا)

 لاضفألا مي ركعلا مهشلاو ناطللا خشرفاظلا دمت خييشلاىلوملاو يناففالا نيدلا لامج ديسلا

 مريغو (ءابطالا ةراشال ةعاطا هت يف مجرتلا ىفو ا ىوزحلا نمرلا دبع ديسلا
 نيذلا ءالضفلا نم

 روطلا كد موب ىسوم تاقعص * هفلخ كاب ىكتلو هب اوجرخ

 ديضضنلا هع د ةاطكتما ا ْق يد اا < ةربهم ند بارتلا فك عدوأو
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 «ذاتسالا» مساب ةريبشلا ةيسذهلا ةببدالا ةيلعلا هتلع اهمأشنأو اطوم ىلوالا ذختا مث رش نم
 مان ىمظعلا ةربشلا نم تدخاف هلبق نم دحا هيل / كن ا أهمف ءاخ

 رداع لك لعل دا 1 امم واللا ىلع ل يف تر 1 اهاوس ةدب رج 5

 لطي ملاهرمم نا عم ةزسسل ىنالا ةئاثوحت ًاريخا اهنم عبط ام غلبف اهبف كرتش نا ةءارقلا ىلع

 هروهظ ةدم يف ار بش لباش هئافتخا ماوعا نم ماع لك ”نأكر رشا ةرشع نم ربك
 بّقعأو .ديعب ريغ أبم دهعلا نال ضرغلا نم لاخ ريدتم لك العب هناي كيلا 2

 ةيرمعملا ةموكملا هل تعفدو افاي ىلا ةيناث اهرداغف رصم نم جوراخاب مجرتملا فلكن ا كلذ

 يف ايدي الزا لمرش لع رمش لكيم 811 ةرر طرا نس ا

 ةياوغلا بابرا ضعب هب ىعس م . افاي يف ربشا ةعبرا ثبلف رصم ةسايس صتخ دئارجلا
 اهلالخ يف لباق ًامايا ماقأو هير دنكسالا ىلا مجرف ةيلاطاس ةداراب اهم دعب أف ليلضتلاو

 ىلا يضملا ىلع اذ_ه هدعاسف يلاعلا يناطلسلا بودنملا اشاب راتخم يزاغلا ةلودلا بحأ

 ةدارالا ترد_ص ىتح هامدق اهم رقتست تداك امو ةيناهاش ةدارأب اهملا رفاسف ةينيطنطسقلا

 ناكف ربش لك هلايدبجم اههنج 4ه بيترتو يلاعلابابلاب تاعوبطلل اشتفمهنييعتب ةيناطلسلا

 عم ابعنج اهقاتسر !نآ الا هليل ىأب ذبل ديالا ةلمر ل بارأاو يه اهاضاقتن

 لهالاب ربلاو تاريخا لي يف ةصاخلا تاناسحالا نه هنديجللا مراكملا هيلع هب دوج تناكام

 ءاقدصالاو براقالاو

 نم ريثكب فرعتو لانت ال يتلا ىربكلا ةوظحلا يناطلسلا ماقملا ىدل كانه لان دقو

 ةمالعلا مامالا ة”دوملاو ةبحصلاو ةمزالملاا صتخا هنكلو ةيملعلا ىهاظملا باب راو ءارزولا

 تنكمتو :ةفلالا بابسأ مهني .تاضتافقاثقالا ناذلا لاج دبسلا قولثلا توسابف ىيطللا

 الا لع هل تيب الو: زحالا نماذج البلا هل نائف ارسل ايا الاله
 2 حبصأ نا هيف هداقتعا ليمجو هب نددلا لامج ديسلا قاعت لإ كقو .اعم هيف اناك اذا

 سلام ةدع يف حرص ىت> رب رحتلا يف هتهبدد ةعرسو لدملاو ةرظانملا يف هتحح 1 بما

 حوضوو ةضراعلا ةدشو ةحيرقلا ءافصو نهذلا دقوت يف هتايح لوط مسدنلا لثم ىأر ام هنأب

 بتكو ا بطخ نا اهيئاعم ءازان امكحم اعضو ظاقللالا عضوو ليلدلا
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 . هل رغ ف أمم لاعت 0 هأ أاهفرصب 0 لق ةيوددملا ةنسلا ةدارالا 0 اب نيسمم

 ريكنلاب هولبأ ف هوحولاو ل نل ايعالاو ءايدالاو 1 نم دبا لع 5الع ىطاشلا لع عدلا انه 00 ف ناك

 بهاو 0 ونا يدنفإ ع ديلا لضفلاو بدالاو ملعلاو مركلاو د دحلا بر هأعدو باحرتلاو

 ع دحام أ مايا هتفايض يف قب و | 00 ةوعدلا ل يقف ةَنع لوزا مسايأأ ر لا كلذ يتهم

 مسمار رو مولا لضافا هيف مدت ام 6 دان 6 نهشا 4 ةعم رس 0 أهمف م اقاو ها ناد

 ماوعا ة ةرشع ن هلا كا ١ هلئا سو تت تلقا ك دعي ينتاك نحل دكلكحو 0 تما

 نيطساف دال ءأ 1 ظل هرم |لاو مالاسال هسا 5 ددرم ناك ءاننثالا كلت فو

 ءاغّمسا ينأ امالا 0 4.م كرحو قرشا مق هش ثثعبس ف مهمطا 5 داير تو

 مأقف الها فرعتيل ةسدقملا نك امآلا كالت يف ةحايسلا ىلع ةينلا دقعف ةَقيقْلا ىلع فوقولا

 (امحا هك سرام ( ١ هجر داعش روس نم رشع ن ء.ماثلا 8 هطخ نم كلف 71 لع

 ادهاش ثثيح ميزراج ليج ىب كلاروطلا نب هح ىلا الصوف ءافرشش || رياكا نهد هل ىقبيدص هعمو

 ياء ءايدنا روش نم كو وه هآرا رو 20 ءأا ماقم اددقق كارم مف ةرماسلا 6 هالعأب

 ةدم ماركاو ةوافح يف اه اثبلف سلبان املب نا ىلا ةفاتخم نايدوو ىرق ةدعب م مث لّيارسا

 3 رام م ارامل ل اند كب أ ةرايزلا ّقح اد امو ةيطيس 0 امهدعب اهارداغ نيمو

 كلاسملا ةبعص قرط يف اراس هازواج الف ةروقانلا قيرط ادصقو ريسملا ادواع مث (نادمعما

 |معقرت كلذك الظو أرعطق ىلع ليلا ةردق مدعل ًاريثك نالجرتي أناكف باضهو باقع اهلك

 تاو نم ارظن | كعب سابان كلا اداع ىىَح تاردحممملاو راوغالا ايما ايانثلاو دوهتلا

 ةحاسلا هه اهف 0 ةريعص هل ةلحر ُق مجرتملا هنن اريك ايش ةعيمطلا ل 0

 اعيدب احرش
 عوضوم 5 ا ةدعو ىحصقالا دحسملاو م تلو ليلخلا ةئيدم راز دقو

 كيرلا سدقلا فرصتم أشاب 7 مهارإا

 مجرعمملا نع أافع كللملا ربا رسل لع ريالا دلاو يباشلا سابع زيزعلا انالوم كفلح امل م

 اكل ةيارادتكبالا نيبو يا دورتم لظو ةرهأملا ل افا نم داعف رق 2 6 كلذو
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 توصلاو لكشلا رييغتل ارظن تارغ لجأ هناالا نونظبإ ال مو هفلتخم نوؤش يي جهمداحو

 موكلاب ديعلا كلد ْق هس رغلا ردم ىح 5 ىحمص أشا قطصم مور ملا عما هنأ يبربخا 3 ةحشفلاو

 وه هنا تاقل همايا تضقناو تام دق مدنلا ناب يملع الول اذه لاف اليوط املكتو ليوطلا

 طاب ليم( يرو لولا سا هل هيشال نم لج كلو هيد ركل انف

 دالبلا رين ١" ف يسمون فلاحا فق هواك ماكو تايزإ ريكا مكاقلا راطقلا رظتني

 لاو 000 000 ل مو مهثرع دقو هرهأ 8 اوهمت ا مهم ىف شط كل 0 هيقلف هيلع ضميعلل

 اولمحو هيلا هولدوا راطقلا ءاج الف نيب رقملا نيل اصلا نم لجر هنا اودقتعا ىت مم

 ءاعدلا هولأسو هيدم اولبقف كرت نا راط لا كلشوا نا ملا فوقف ناطر تلغي اهني

 الا ادداصاتا ظترقلا عيلما "لم ماق امل هنن 5 الا مراكم يف ةر وألا اتاياثلا طاغي

 ردباف كَ 78 نم ةريعص توف ةعمو أمس كر 00 | ىلا 50 دحأ هه ف هفداص

 خرئاو 0 ةرورضال لاقف م رتل ا ىلا هسرف نانغ ىول مت 50 نا

 ةعد يف ىهذا كيلع سأب ال رومألا هل لالا لج فارتعالا نم دب هل ن نكي رف ميدنل

 كتبهو ادلو مركلا يب رع ينآف لصالا لكلا تاك ناو ين ملعاو فذ ' الو هاظفحو هللا

 امك ليلقلل ىحايتحا 0 كنشغ لد 4 ةرييوكللا (اتاعح يذلا لعملا نع كلذزاكو كتامح

 [ رعتل بصانملاو ىترلا نم كيلع ضبقلا ةطساود هلانا نا ىسع ام لك نع تازانت

 هش كلع ضبش ند 1 "ف دام امي 5 كلاءلذملا ) 0 رطلا اذهو كابا نكلو 4 ماركلل ةيق

 هللاو لاقو هيلا أعفدو ف مدح ةيالا حاوخلو هيح للا هذ "كيف مث نمل ةهد ل هنع مجرعف

 ك1 3 1 ن ةساو من ةعاسلا نفل ا 1 اذه

 هر 2 أشاب قيفو مودر اا ةيالو ل ١ 4 3 ريشو روش 8 هيلع ضيقا ناكو

 . :رع لئسو ام لاند ال ايفا سيح ام د. كانهو همر هلا هيردمز 1 اطنط عفا

 هذاعبأب ل "نكلو يو دحلا بانملا هنع نلف "2 الإ يم : هضوأف د تجو.«

 تل لخدم انا نيطساف روغل نم افاير ايغافا ةبرصملا ريغ دالبلا ن 64 ءاشد ك ثردح ىلا

 بحاص كاذ ذا ةبردنكسالا ظفاحم هعيشو ةب رص ا رخاوبلا ىدحا 0 أملا 0 اشف افلا

 اهابر هل مفد نا دعب هيلا لزن افي لحاس ىلع ةئيفسلا ترا امو.اشاب يفرغ نام ةداعسلا
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 او ليللاب ةموكللا لاجرا كلج 'ىتح ؛تاماع عضب لوالا هافتخم هتقرافم ىلع ضع

 لئاطب هنم اورفظبإ رد شيتفتلل

 ىلا هني تالاكبر ىغق ىح ةيع قم تكا ةدلبلا كالَن هتماقا ىلع ىخم امو

 ميدنلا هلا دبع اذه تلاقف هرم ىءةريشع ةينمالخا نواح د ١ تاشوهو اهدالوا ربك اب هتحوز

 لمف امماوثم مركتو هبوؤن تلا ديرتفا هينج فلا هيلا اهاده نم ةموكسملا تاعج يذلا
 رفخا نا هلل اشاح لاقف نيدلا موب ىلا كلا:م ةثيرب نوك ف ايندلا ماطح يف بغرت ما كوبا
 ايح تمد ام ءوسب دحا هيلا لصي ناو يضرع ىلع يتظفاح هيلع ظفاحا يلا نيرتسف يامذ

 ا نسا عرارج يف تكفا ماج مين ري زكلا هبدلاو لإ تااقف

 برضب راصو 5000 ف أمس ا لجرلا ءاي رقا ضعب هن ىثو م أ- ارك ا مص نيد

 جيلا, لع قولزناوز ديا ورا كلام ولا 01 ةيبرغلا ةيريدم دالب يف

 مهم هجن وزب هرزا اوّدشو ةعسلاو

 يف برغتسي ال ام ناسللا ةقالذو لوقلا ةغالب و قلملا ةوالح نم هل ناك دقة ورغ الو

 لف ديلا سطانغملا بدجي 8 وللا هيلا تبدج هيف ةيعيبط ةصاخ كلتف تارغ هاج

 دب رشتلاو ا نسا نم ىاغاا ليحسلا ادهيف ماب ناك ام نياضفملا كئلوا نم دحا لاب

 ىنح هنع تحااب 01 م دكا (يخأ نم لع ةفاحلا تابوقعلا عاونا ن :,م امجريغ 1

 ةءباعس همداخو وه هيلع ضيق لا ىلا اهرب ملف ةزيماب فرعت ةدإ, يف ىونلا ه. ترهتسا

 حارا جاردا ماهلا/عياطبم تيهذف ىذقنا دق نكت افاكا داعيم نا ريغ نيعماطلا ضعب

 مراكم يه اسعاو ة ًافاكم وا رجا هيلع نتن ليطف ةشاس داو نمت دحا لع هل نكي لو

 اريخ ناسحالا نع هللا متازِخ اهم اوصخ ةمابش ضو رصنع بيطو قالخا

 ردع ناك ةراتق همسأو هيز ريغ رخئا ىلا عضوم نم لقتنا يكمل ان كلا

 اماكاذكهو ٍ رغم هسفن لعجي ةرمو املسغ ليللا ءاج اذا م ضيبت نا ىلا :تاريكلاب ةنمل

 د# خيشلاو يبدمل فسوب خيشلا اهمم ءامسا ةعسا لكتادقو.هليح يجورسلا دز يبا نع لقت

 ءافتخالا يفءافتحالا باتك يف هرك ذ ىلع ىتا امم اهريغو يبر غملا ىلع جالا يسو ينويفلا

 ةفرعملا ٍرقِح ةيؤفرعي اوناك نم ريثكب عقج اذا هئانيخل عال ةسئانو تاعهاما 1



 محرق

 (طوبعزلاب) فورعملا رمحالا يرصملا فوصلا نم بوث راضهتسا نم اهلالخ يف نكمت مايأ

 تا ا هذِس كاما طخ هديك احلا ءأ رمح ةماعب م هسلف

 ل ههداخو وه ىشدو هيلا سانلا قدأ هفرعب ال را راص ىت> هردص ىلا ا ,اسراف و تلاط دق هند

 لف لايعل 0 ا قرطلا خئاشم نمهنأب صهاظتو اهأ اغانك رفا أس ا ةعلقم 4 مه دس ادحوف لحاسلاولا

 و مييلع ين صوصخم هيلع | اوققفمل شدتقتلا لاحر نءمو# أميل كو ابن مم لا ةئيفسلا كياطو

 فرح ) «اقرغلا تيم» اهل لامتي ةديلب دصقو ئارخأ ىلا ةنيفسلا كلت نم لقتنا م هوفرعب

 دق ةموكهلاتناكو ةملكلا ذوفنو ةناكملا يوذ نم لجر دنع ًارهد اهب ماقاف (قرغلا ةينم

 برطضي, الو و الف اهريغو ةيم<رلا ةديرملا يف كلذ رن نايم !ةنااوهراةراقلل

 بلطو لئالق ماياب امهئافتخا بيقع بمتلاو ىف ةباد نم لهجأ ايمأ همداخ ناكدقو

 رهظاف ابيف رظنو ةيمرلا ةدبررملاب ءاسخ هرما هب حضتفي نا مجرما يشفن هلها ىلا عوجرلا

 تلعج ةموكحلا نا لاقق سسلا نع مداحلاا هلاسف تكي افك ترضو ةنلساتلاو عنب

 ف غلابب دخاو مداملا فاق والا ةيغ كسأر ١ اهأنا نمو هيئح فلا ىلا دشرب نا

 مجرعملا 1 ةئافاخا هدم هئمدخ هتمزالم 8 1 كلذ ناكو هايس نع ةدايز ركتتلا

 *ىداسم هآرقا و ميركلا || نارقلا نم روس ةل-ج هظفحو هب اتكلاو ةءارقلا هلعف نأ ًافاكم نسحا

 هلهاو وه هافانا هروهظ كعب هل بارو ملا يا هحوز 3 هّمفلأو ديحوتلا

 كلذ ًأرقف اسايغ دب ْوْلا قنلاب هيلع تنكح اش منصت مو هبلط يف ةموكسملا تدجالأو
 باجالا نم لجرب ناعتساف مطقتب مل بلطلا نكلو لكو الو بايه ريغوهو دئارجلا يف

 ةدبررجربملا اذه تاقث دقو ايلاطيا لامعا نم (ونروفيل) ىلا بره ميدنلا نا اذه عاشاف مهش
 تاوحن دكصحو آديدش مل مهلا مها ىلع طب رأاو طبضلا لاجحر تفلعو مل دع 6 مارهالا

 نا و3 ثعلب نا ماكحلا راب ا ا ةنعافتللا نع راظنالا

 هلسورم لام سار الل| عطقي. ل نينح ين داعو بهدف هلتقمل ونروفمل 2

 ثعب نا هاوأ نم ىلع ضرع هئافنتخا خيران نم ةنسوحل دعب مجرتلا نا بيرغلا نمو

 مو (ةوتعلا ) ىمست ةيب رغلا ةبرريددمل ةعباتاةدلب يف هب قثب لجر ىلا هلسراف رخا لحم ىلا هن
 وف :
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 ةعقاوب ةامسملا ةيكملا ةكختلا ةيوعلالا كلن: تمعقو الف .
 .٠ م٠0. 7 م

 روش نم رشع نيماكلا 2 كالذو مجرتملا مهعبنو يبورأا لعو هوخاو ينارع . ِش يكل لتلا

 ف اودصقو رهظلا كعب ع ؛ارلا هكانلا 6 ةردهأقلا كل م رجلا تو ١ هعمل

 0 ظل منار : انتو كانه تنكو كاذبذا ةيس را ةراطن قا ا

 لع درب 5 كفا لتلا لع اولوتسا زياكنالا نا ينربخاف ربا هيريوحساو مجرتملا كل

 هور نم نكما آ هدب ل ليلقدعل أمهمعسو 3 رع هل بحاص هكعمؤ 2 : 3 كلذ

 ا ا لتلا ىلا ىبارع

 عنب 00 ا © ًالاادحا لباش نار تل هنا نريحأ نم تالا ينال

 0 ”.هب دوف ' يش ثأأ 0ع لع هنمفقا لعل ينار علب ءاتسملا ف تاكسم رفسلا سعت نم

 كات يفو . ةيسابعلاب ميخلا يزياكنالا ا للاي امهسفنا ميلستل تد<ع هبلطو وه

 ىلا ا كلذ "يضملا مزع ىلع ءاظعلا نم ةعاججو مجرما ن 08 ادفو نا ينغلب ةعاسلا

 نوفرتءرو طرف ام ةموتلا نعت دالبلا ريمأ ىلا 0 ننارغنساناتك نوليج 0

 ناعذالاو عوضأملاو ةعاطلل ةدوعلاب

 ءالخ تسمااههنك اس نم ةرفقم اهتدجوف مجرما راد ىلا تركب جابصلا حبصا الو

 نرم داع امناو ةيردنكسالا ىلا لصي مل هنا يل ليةفربخلا نع تلاسف اولا اهاها ى

 كلت دعب دعا و همداخو هدلاوو وه تخا 3 ليللا فصن دعب ةعبارلا ةعاسلا يفراودلا 0

 يف ابضعب و رصم يف ابضعب تيضعا ةاوتم نينبس رثع:ةدم ةرلا اع 03 عما ةعاسلا

 ملا و يف الا عمتج نا اننا ينهذ يف تبن دقو انرواو هنطتط سلا

 اال ايرون نس ال يامل | ضب يفب لتقوي كنافتحا | كستع يش ا

 .ببقر نم فوخاال ثيح يرصملا رطقلا نع ديعب ل سلا مح ناكول هنا يداقتعا كلذ

 امل هنا هظفل نم تعع- دقف يداقتعا يف اءامذع تح هروهظ دعب تنس يننا الا

 2 نا دع هونأ هعدو مك * قالو لحاس ىلا همداخو هوناووه 0 راودلا رف داع

 ابيف ماقأو ا مكر ير دا راك اودهيعسي دلاو انظر ب ل عقو الك تاوعدب نا

 م اما . ناك (6 ةيردنكسالا ىلا بهذف ماعلا هوفع وبدحلا ىلوملا افع نا ىلا ارد ادغصم

 ع همداخ هي هب دل انك قالو لها نم صلخم هل تس ىخم هاف



 نق
 حالصالا بلطب يدانت الاجر عم هنوكل نكلو ةعاطلا اصغل اقش الو ناحيملا يف ابحت ال

 هد رع ةلوادتملا ةيربخلا كتحرفا ما ف اهدصاقع ةرهاج كلذل ةيئلعلا تاعامحالا كهعتو

 دالبلاب ريسلا الا هل م ال اينطو ًايزخ رصم يف نا ىلع نيثحابلا ةلك تقفتا ىتخن ةبب رع ريغو

 لو نوفلاسلا ماكلا اهيف اهاتلا يتلا بارألا ةدهو نم اهلاشتناو ةيندملاو ةراضحلا ليبس يف

 فر د ثحنو مهماعا ةضبق ٍِق أهاك ةوقلاو هيوهظعي و هنو ارظ ةقانقرو مجرمملا ىلع ددرنت

 هيدا رامعر مهلا مغنا ىت حل هل اولاز اش نييم دالمال ودع 0 ءا يف مسلل لانم 0 مهفويس

 1 5 هلا مهتم ريثكلا مالق ال الا 4 31 ار ودنا ينطو || 1 بيلطخ هو“ وو

 . رهظا: هتاصخا "نم ”دتح أ. الخ اذاف ةطرولا ؟كللت يف هعوقوأ نخلارتب كفاح ناك هلل

 هرعت, ام ةقق

 هويدا دق داليلا 7 هاا لوش انني كان الأ ثسح 4هموب ةفرغ 6 0 هع

 امناف عزف الو ةبقاعلا نم فوخ الل نا انومهو او ةيداللا ادب يف انوعدخ نذلا دنملا ءاسؤر

 نتف ماهمالاو ديدهتلاب اودارا ام انم اوغلبب نا بناجالا داتعا دقو لاوقأب برضن' لاوقا يه

 نالا ينادجو :نكلو العف اننب راحم اودصقي نا نم ريشكب لقعا مهف الاو لثماب مهلباقن امنا

 ديالو هعقأو برملا نا ينظو ةلز زاتلا تدعشلاو باطما قا مم هش دقاق ا لل هذه داس ىنتدح

 دق نري ادإ ن ريسم 1 ا اللا مويلا 9 قولا هنا ميظعلا علا د اللا توق الو لوح الف

 اهبرش نم دن الو لس اكدنلا نلف 7

 تحاهو اهلازاز سرا 7 تلو قى ةندأ 81 تل ه اع نيعويسا مرتك !١ نضح و

 يداحلا ُْق امل زلكنالا برص راي انخأ "5 دال ام قربلا لمح دأ تحامو ةرهاقلا

 دوم عم م حرتملا مأ 2 ينار 2 نيب و مهب برملا باشتناو ١ لمراا؟ هنسويلو رودس نم رشع

 00 ملا اردو ةبردنكسالا ىلا نيفلختملا دنجلا ءاسؤر نم هريغو يدورابلا يباس اشاب

 رعم ف يم هأماو وهز انامف سر اود اهأا اأهم تلا نا كعل راودلا رفك ىلا انوا :ا مأت

 هب زيلكن هلا دونحلا ١ لاقتنا نم « ناك امزاك ىت جدع ةعم جرملام اهل 8 ةروُث ءلامعزب امنع اوقلو مجيتلا

 لقتناف ةمسحماو نيصاصقلاو ةشيش يف نيب 1 مم دوام ةيلعم الاق فعلا رو ىلا ار 1 3.
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 نيتدب رملا نيتاه سمأ ال كرتف ىروللا يدنفا هللا لضفو سابع يدنفا ميلس نيلضافلا

 اي تو اد ا النو ل زها اج نغالط ةيغوبمأ لن رج[ لهو «تيكت طا تسالا

 3ك ' اكرم دحا هقيسن مل 5 تاتنبلا تاب ا ماهعدو 0 اهبلع رصتقاف تب 0

 هيف هنارا ىلع هريغ رد نلو هيلا

 ةروثلال يبق كلذو ةياهزلا تابسانملاه. تضق ام ىلع فئاطلابة د را هذه لديتسا 3

 هللا هأن او اهلبق ةدن رج هغلبت ملام ةربشلا نم تغلب ةض# ةيسايس ةدبرج تناكو ةيبارعلا

 5 اجلا 6 هن اهصتغا 3 . نيلاعلا م تي ملام راكفالا ىلع ريئأتلا نمرايف

 مهتمدحاو صا در ىلع ردش نا نودذوؤاشي ام اههف نور رح اوناكف مسالا ريغ اهم هل اوعدب
 ع

 ىتخاف ةءوؤشملا ةروثلا كلت ةرج تافطنا ىت

 يتلا ةيقيقلا ىعاودلا نايب تدراول يباسا قاطنب الو يردص قيضي.و يلف فش انهو

 ا ك1 تل وا دوا كدكو ةرودلا الب لعاب نيئاقلا لا مامخنالل هرم

 هنم ام هَأ ن هاذه لثم 010 ل ل نكلو لاقي م ايا لكلا يسن نع

 رايمخلا كلف الاو تئش نا عمساف هتايح خرا
 هاقليو هنت ءانبال مداحلا رهظع ءايدالا ماع يف روهظلا ىلا هترطف ل مدنا 00

 ناسلو يروهج توصب لفت#و دان لك ف الايكرا داشالا لم ىلع كلدب يطخم 1

 ىلع هنم بطخا يرمم يارا ينا هللا 3 1 دكا ا رجا باقو ماسألا 0 ا

 مهنيهارب ةوقو مهتغالبب برضت نيذلا ءابطملا رايك نم ترتلاوب قرشلا قع ا
 ذكئاوةن ردنكسالا رداغ نِملا رهظ هل تبلقو ةوادعلا هيمالسالا ةيعملبا هتبصان الق . لاثمالا

 اظفحت ةك املا ةئيهلا نا نظفرهبو رهظهلضفو ربمشا دق همها ناكو ماقمو ةرث راد ةرهاقلا
 قلب و انو ةالابلا ءاننا تلكرت ةئيملا كالت نا ذا هنظ داسف؛نيبت انا تميل ان نكلو كلذ

 لع تضرع 7 اريطخ ايصنم هتدلقف هدالب ىلا دعيه نيب رصملا ريغ نم لجر قع ديساف

 ءانالا الا هسفن تن انياب اموت“ نا واو يونءملا رابتعالا يف كلن" نم لقا ةفيظو ,جرتملا

 أهدي و هش ب اهريبأف هردقل 5 أنما ليضفتلا ضعءب هيلع هريغ ليضفت ف نا نمي ثيح

 داؤفلا يف ىوه هدم تباصاف دامرلا للاخ نمودبت ةروثلا نارين تدخا لاي ىف داق ممل
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 هينج ةنام صاخلا هلام نء عفد» نا ىلع هثعب ام عقولا نسح نم هسفن يف امل ناكف قباسلا

 ىلع ةدئاعلادصاقلا ءادا يف فطلتب فيك فرعي مجرتلاكر د امتسردمل يتلا ةيعمجلل ةدعاسم

 . ماعلا عفتلاب هيشو نطولا

 ءابفس نم ةعامج نظ ذا لقاع نابس> يف نكت مل ةجيت تءاج ةمدقملا هذه نا ريغ

 ىلع اورمتاو ثرمأ اوعجاف مهتمارك نم اطحو مهتيصل ًاعايض مهدنلا ةربش يف نا مالحالا

 يف ماكحلا رابك ضعب مدءاس دقو ميثا دتعم ريخلل عانم روخن لاتخ لك ةميش هن ->

 نم ا 0 3 يف عامجالل ءا د 000 ةيعشلل ل اعلا سدئرلا وه ناكو تقولا كلل كال

 رهظو صعب تا 6 ميد نم سمه لوقعلا ن - هيعمل مف باغو |, .هاللظ نيقفانملا ا

 ةيوضملاو ةسردملا ةرادأ نم هلصف رب رش ةيعججلا نسلط مدنلل 5 ودعرهظع ريل كلذ

 هير ىقعم سل اب اءاتك ةيعججا ىلا بتكف ماياب أ كلذ دمق 2 ندا دق مجرتما ناكو اعيمج

 هالو ريشا هزرب 5 امح ة ةوقو اهتغالب أب رط ب ايلالا صقر . ةرابعب 6 ةرادالا نم

 ةلمللا كلن قورضاتلا ناكو 1 مدنلا 0 أم قط يتلا فالس لإ ني نم داق ةيعما لع

 قالغاب صاف داد_بتسالا ةلود بانذا نم ناكهنا ذا سديرلا سعال عوضالا ىلع نيمنرم

 درأب 0 لاسم ءارتفاو لالضو نايدهو رده هلك اباتك هايعضفاو 57 باوالا

5 - 4 2 

 5 بأ 0 كلذ ىلع عيقوتلا باطن نبرضاحلا ىلع ةسايزلا ترادو روص ةدع هنما قو

 لاق لب راتب مل قرح أم لكب ةدكالخو مجوتملا كل كضق لفحلا ضفا 0 5 اروشنم هو“

 )») نوماعت فودسو رت أس 2 22

 ىلع يسايشتلا رب رحتلاب لغتشاو ةيدالا ةياتكلا كرثروهش ةيداللا هذه لبق ناك دقو

 «ديدجلا رصملافو «ةسورحلا» يندب رج ررج ناك ةيفش يلو عجم ا ديلا بواسالا

 6 رصمف ةرامتلا 0 ءاغلا تضع اهرادصأب شاقنلا يدنفا مكس هيلع فقول امنل 00 نيثللا

 نم برطملاو بحعملاب أامومف ءاخ مم جراخ ىلا قحسا يدنفا تيدا ايروس كبف داعباو

 . هطفح ام مسرب مخسسأب 5 ايلا نظير أ هدهاش نم ناك طق فاك ريغ
 / > 6-2 أ : 32 ْ ل

 نيضاكملاب بو رب نم أههمح اص ىع 0 نا ىلا اناستحا ايت اتك< ع ارسسسولا# امو
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 باط ام ىلا هباجاف ابعقوم ةدوجو اهعاسنال ةبرحبلا ةسردملاب ةيعمجلا

 8 اهريغ هغلس 0 ةدلا"ةضق لعامل دعاو ةربشلا نفاةسرلملا ةلله كفلل كفل

 هللا هر هيف لأ ل 6 دورهم مول يف ماعلا [ مام موحرم ا سغحو نامزا

 مهتغاف .هحل ول ههحو ا لع تدد 1 ورش م ب و مل اجا نم رسف هسفن ةدمالاكلا نقع

 يو موطأ 4مله ةعدقلا هلثم ىلا فيض نا مركلا هماقم فطعتساو ةصرفلا هذه مجرما

 ًاطيشنت ةسردملا هقيقش ةلودو ( نآلا انريمأ ) دبعلا يلو ىكلملا ومسلا حاص ةرايزب حامسلا

 ةباهملا (همدقتت ناريمالا ريضضح نا ثببل اف لوبقلاب :لضفتف ةيعملا لاجرل ةمركتو ةبلطلل

 ءابح نم رفن مدقتو روهزلا عئادبو مالعالاب نيزم صاخ ساجم يف اساؤخ راقولا امهب فحو

 "ا العا رادع ريمتع لاق ن رععو ةنئانث اوتلاو امس دنأ نيب اونقوف لدا

 ةسردملا كلذ, تدازف بواقلاو راصبالاب نيعدو ٠ اموكلم ةبما يف ناريمالا فرمهذا مث مجرتملا

 تاالاقملاو يطا نم هيلع ةذمالتلا دوعب ناك اع بيلا مجرتملا ابلصوا يتلا امر هش ىلع ةرمش

 م-متارسو موقلا رابك اهرضحن ةسردملا ةرم يف ةماع تالفح كلذل دقعيف سوفنلا يف ةرئؤملا

 اوعمس ام هامتت الآ مل ثيدح "الوب لوقرعدم 5 هنذمالن نمو هنم ترغملاو برطملا نوعمسيف

 ةكماتلا بيرد 7 هدارص ناكو ٠ ءاقلاو ءاشنا بولاقلا عماجت ايعورملالا تارايعلا كلت نم

 نس مراكفا 8 ودل او ةريغلا حور ثبو ةهج نم لدحلاو ة هنأ طا بيل ااسأ ىلع مه ركو

 باك هلا( نال لي الو الا زاب مدصاقم ءادا نم لاجرلا غابم اوغلب اذا 0 ير

 نم اهاهذا ىلع نيشاسلا ماكل طغذ هب ىضق ام بيس كالذ ىلا ةحاملا ليقف ا

 ن. "يشل ةمو ربا رس 8 هسفن ثدحن نا رد الا ن6 مهيف م مظع ] م اك 0 نيحلا

 لوش دوصقملا وه ناك يرمصم 0 ع م م نا ةتيقلا نك ا حالصالا يعاود

 الجر هنظ "يشريغ ىأز اذا
 ةزراط) ركل ىهللا يف 5 رتكسالاب لثع نا مجرتلا راخإ ةكس ينج نا

 نينويسا كارت 00 اررلاوا ةتسايقلا ىلا 1 نيك سكرة ل

 وبدملا نانملا نك اسةرضح ىهيملا كلذ يف هتذ.التو وه امبلثمو «برعلا» و «نطولا» مساب



0000 

 0 1 َ وصتساف ةيقيقحلا ةعفتملا 3 نطولا ىلع دوعن اف نع ةيئاع ةيعمج ءاشنا 3

 ريثكم هسفنب لبق ءرلا ناب لع متلك عجو رغثلا لها بولق فيلات يف عرش دبعلا كلذ

 ةمالربالا ةيزيللا ةيشملا كلا لمت 5 شمو ةلئاه بعاصمم دعب دارا ام هل مت دقو هناوخاب

 هدح زواج رلظلاو هدشا غلب دق دادبتسالاو اشاب ليعامسا هل روفثملا ةيالو رخاوا قر ةالذو

 لغتشاو قانعالاىلا يديرالا تاغو ةنلالا تسرخ دقو هن رطضم راحل هفحاو بولقلاو

 م جرفلا ةغاب تند ىحاهيرغ ةياج وا ةجفق لاؤز فقرت ًانئاع حبصأف هيي 214 5

 كاملا نرسل ايلا اشان قيفو د موحر دل مركحلا َز زيزعلاب الا ةيرصملا ةمازلا راقت

 دئاوذ ناهذالا يف ثدبو هتوعد ماعد ث مجرتملا ماقف 0-0 نويعلا ترفف

 ةيريللا ةيعما تزربف بودت الو بيدت اهما الول ركسلا يه ةرابعو قاط ناسلب عامجالا

 قع نم ابكلشا ماظتنالل هؤاهجوو رغثلا نايعا عراستو فالتْثالا بوث يف هيعاسع

 ماع ندل نم يرصملا رطقلا يف تسسا ةيمالسا ةيعج لوا يه ثيناكو سش رورو ناك

 نآلا ىلا حت "فلا

 ةلئاراوهو اها رتش قساو ضاع ىلا يزكي انااا ل ا 7

 سل يتلا ةلاهجلا سند نم مهقالخا ريبطتو مراكفإ ةبق 9 مهيف فراعملا ور ثبو ةئشانلا

 لافتحالا مو. هاقلا يذلا نابرلا نانطلا هءاطخ يف مجرتملا هضوأ ام لع اهاوس ءاد ملل

 0 مسم ناهذالاو ناذ آلا يف و هادص لزب لو ةيعمج ا ا حاتتفاب

 !ترملا ىلا انا ءا رقفلا انناو ماتيالا م ةميظعلا 0 ماسر دم ةيعجا ده تا اغا 2

 وهو كاذ . د | هحأب ث تب رودو هد.يع يلو 3 ملا ,اعش دالبلا ريما ةبانع ايي 3 هدهد

 37 داوعسوف مهماوها ةدايزو الاجر طاشنل ىعدا كلذ 0 0 هللا لاطا يللاحلا ا.ودخ

 مْصوُف امل اندم محترتملا اوناقاو حرفالاو صرلا 1 نيلخملا الاسم اضاورض ساو 2
 1 ) 49 : ب

 يلا بدالا مولعو ءاشنالا ماعت هن دوع لع دختاو 1 تع ) أنقأ نعول < / انناركل 2

 ةراظن 102 تب رو ريحو نهر : ف كح مااط هناا ىف يال ااه بالطلا ددع غلبو تلم

 ماع لك يف هيد مة فراعملا

 ىلع مهي نا قباسلا وبدملا هل روفنملا محرتسا رم داكدق هسرغ نا مجرتملا ىأر انف
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 دغو همحشو سغ هضراعي * اح وخأ مب شن مايالا ب

 دحلا الفكت .ضارعا ظمأ + رد اواخر نمو

 اي اما ينل ال ىظوفح 8 |هريغ قم 1 0ك املك ان ىلع ت 5 ةسمخل اهفدر ا

 0 00 ل 00 املا مخ دا كيلا لاف ىذا سا عالا

 « ةينابدالاب » نيفورعملا نيدكملا 00 عع انطنط يف هل ىرج ام ههئادب تئارغ نمو

 ذاتسالا نم 4١ لا ددعلا يف ةروشنم يهو

 ةعر الستك اسأ يذلا انآ يف 0 تو ريتك اتا ليملا نهانت دل لذ

 لاب لع م ل رطخ ن مام 5 نونراقلا ىرب ىتح اهيلع تظفاحو هنم اهتيلطل هتايح

 ري-خ ةراجتلا 1 فار 0 1 ل م ةروصنتملا دصقي نا ملل أ 5 |

 جاور هتعاضب قوس ا لا علسلا عاونأ ن نم ريثكب هالم ارهتم كل انه اشنأف هل ةضاير

 يف هرم#و هت ناكو اع انهدقفف حرلاو لاملا 10 الا همرك بلغت نكلو هنادا

 اوكف ايش 0 ىلا 2 ا كلداألا لاك. نع ايلا 2 ةبعك امهالك ءانثالا كات

 يف اهم ظفح اع يهاب , مماغلب داعب طع

 تاعمتمج او ةيدنالا

 ةيردنكسالا هدلوم رادو هدوجو ربظم ىلا عوجرلا هيلا ببح ةب رك ةب رغلا نا ىأر الو
 ا ا ا ا هابيل نش تذخأ كاز انظو ورعب ةنطش لئاو اهبل داك

 ن6 نضال هاقدشما" عما نا ليبسلا اذه يف هيعس لوا ناكو يرصللا دوجولا

 يسدؤم نم فمان او ةفيرشلا لئاس ولاب اهتاش ءالعا ىلا لئملاو دالبلا بح عبيف نم

 امهم هعامجا ةليل ام-منم فرعتف اهرارسا مثاك يناثلاو اهسيئر بنان امهدحا ةاتفلا سهم ةيعمج

 ةراحتلاو ردم يتدرج يحاص ىاقنلا يدنفا ماسو قح“ا يدنفا بيدا (عيلع فوساملاب

 ةراكفا كل 8 عرشو ةيسايسلا هتايح ءدد كلذ ناكف ةيعجا هده ءاضعا ن ماك وش -

 هن ل خمار كما مرر مالقا لك لاا ا ف ٍِ ا ناكام ةيماسأا

 كلذ قف ةفوكتعا لئاوغ نم انبيلغ ىذ ةبررس ةيمع ( انش :. ءدب يف تناكو ) ةاثفلا رمدم

 اه د 0 ان ضعا ٠ نم ليك ايفو الصفناف أهم م لاصش الان لقلب دِضلا نيذه عنفا ديرعلا



 مر

 ل غلابلا ي رفا هاد هول 1 ا
 نك لا وت مل ءابر 500 !نحروبملا امم لقأ يف ابنقتاف ابصوصخم

 يف ( يخوف وا ح) ًايفارغلت مدختسا ىتح 5 ةعضب هيلع ضمي ملف ةعرسلا يف هرطاخ
 هل روفخأا رصم زب زع دهع ىلع صاخلاا ييلاعلا ريصقلا فارغلت بتكحم اهمها ةفلتخم بتاكم

 قبسالا ودخلا اشاب ليعاجسا

 نم هغارف ةءون رظتني ناكذا ليصحتلا نع هل ةقئاع لامعالا ةرذو نكت مل كلذ ع

 نولغتشي اوناك يتلا سوردلا هتبيجش قافر ضعب عم علاطبو صهزالا عماجلا ىلا يضميث لمعلا

 لضافلا ىلوملا رصعلا اذه يف نييوغللا ةحو ءاغلبلا ماما قافرلا ءالؤه نيب نم صخأو . اهب
 هل اوالا لع لا للا حتف زج خيشاا ةمالعلا انقيد_ص ةقثلا ةحملا تيبلا كت لا ديد

 ىدل ناقرتفي ال نيب رت مناك ءامهجا محرتملا ريحا زكقلف الاس ةيارسلا ديالا را ا
 نا.هدنلا اهو ةعذج يه امناكةملاطملا

 لصتاف مدخلا نع هلاصفنا بجوأ ام تقو اهلثم نم ولخم ال يتلا ثداوملا نم أرط مث

 ةتاجار ىلخلل هرحإ نارتو جنكا غاب نيهاش هل روفنملاك ءاظملاو ناي قلاب وم حلا

 يف هوحراطو هورظانو نيئشنملاو ءارعشلا لضافأ اهرضح ةدوهشم سلام مدل هل تناكف

 5 يعارلاك هيدل اوناك تح اعينج مع رفظف رثنلاو م ظالا نم ةددعتم نونئفو ةعونتم تلاع

 هنأ م

 هزاكو مئاط نايات قبسلاب ه وقعا نامزا ع د ماما ينزراوأاكوا رب رج

 موقلا لك هيف هيلع لماحم اشاب نيهاش ىدل الفاح 2 5 كلذ نم هلركذا

 ابملطم يتلا ةروهشملا يننتملا ةيلاد اهب ضراعي ةديصق ءاشنا هيلع مهضعب حرتقاف
 دج لئأ موا تلنهيق دلل اذو يدش | هرقل 1 لا

 ةدتلصقلا هده ىف هلو رطراع نإ قاب ال لا لاذع

 دب ةتقادص .:ىمام هل اًودع * ىرب نا رأا ىلع ايندلا 3 نمو

 املوا يتلا ةيلادلا هتاديصق ًاشناو مقا كلسمأو مجرتملا بلال

 دجلا هلفكت يرصأ يف راس نمو © فقل لوقمو ادصنت ايثلا لفرالا

 ٠ 002 تئبعتملا هنلف يذلا تيبلا كلذ انفرا هم لاق دن لا

00 
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 . ةقهارملا نس يف وهو هلك كلذو هلبق 1 0 + غلبو ةماسللا بدالا مولعو

 عوجسملا رثنلاو ققرلا رعألاا لوش ري لضفلا 1 نم ةيبدالا ةتايح يع تغزب دئني>و

 ءاغلب قباستو هبادا عئادبب لاثمالا تراس نا ثبل اف دحأ نع ًالقن ال هللا نم ةبه يلا

 لع ةرصاق دهملا كلذ لا ةباتكلا كتاكوأ للا سلا رام لاء كلو انا

 0 مجاعالل اديلقت هما اف ع ريع ا ا مجسلا

 مهترطضا ذا موقلا كئلوأ ةطساوب الا هيلا لصت مل هتغل نا ىلع افسأو ةرسح عزا ىبرعلا

 يتلا بتكلا نم اوعضو ام اهنف اوعضوف اهيلأتو انحمو اسرد اهناقتال م ركلا نارقلا ةغالب

 ةوطخ مثءارو اوشم فلخ دعب نم فلن لايجالا بقاعت ىلع مبلضفب دهشت تلاز ال

 فنرا كلذ ةجيط تناكو ةعيدبلا تانسحلا نم اوعضو امو عادسالا يف مل نيعباتم ةولطخ

 1 ا ل

 هرمع سيفا فرص نم الا اهبلا لصي ال مسالطلا دا 20 نم ربرص انك تنك 7

 مدع ن. الا ةفدارتملا ظافلالاو سيئامتلاب ةقمنملا لئاسرلاو ةعوجسملا تاماقملا ظفح يف

 مام ليلقو كبر

 دازو مهباعزرب ناثبل ام مث مهتقرط يفالوا ماراج اهيلهأ دمع يف مجرتملا مظتنا املف

 ف هل اوقحاب نا نب رخاتملا زعاو نيمدقتملا اف قاف ءاشنالا يف ةدددج 2 راكشاب

 ةفاتخم نونف يف فلؤم هان غلب ابن يتلا هتافلؤءو ةيبدالا هلئاسر كلذد دهشن 0 اهرامذم

 ناك لا اذه ريغ يف هققحتس | لع لينلا هايم يف ايمروا ا

 :لاوهالاو َر الكدخلا هج مادقاالاو ةأرهلا ل ا اد 0 46 مجرتملا لع تدب دلو

 نظل م ريهاشملا م 8 8 يم رووظلل 0 يللاعملا ءأ ارو 2 بوطخكلااو هنادكلا ةأنأاعمو

 نم هن ادن | د وهلا هلغب ل ءانسحل ا بطخ نءو اوفع لان هي ناد نا“ ىأر دقو

 9 0 لاغتشالا نا نيبتف ققدم 1 ةرظن دوحولا قر نا ةزحعأا بلاطملا كالت

 فبل .كفارذلللا هعابت لعن باطو ىماعلا رهظملا كرتب ىهاظتف .هدصقم غولب نع هقاع

 لاوحأ نيب ةلباقملا هل رسسيتب ىتح اهتاسايس يف كالاملاو اهتارباخم يف مالا رارسأ ىلع اهتطساوب

 دئئارجلل نكي ملو.جوعملا ميوهنو 5 فال حالصا 7 رده دلل ةديعبلا كلاملا نم اهريغو هدالب
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 مد( مدنلا هللا دبع ديسلا رصم ديقف ةجرت اجه

 ه4 ريمس يدنفأ دمحأ ريبشلا بتاكلا هقيدص لقب 1س

 نب حابصم نب هللا دبع روهشملا يسايسلا بيطخلا رئانلا سعاشلا بتاكلا بيدالا وه

 دلو . بلاط ىبَأ نب ىلع نب نسملا طاب_سأ نءربكألا سيردا ىلا هبسن ىهتنيو ميهاربا

 (١مهم ع) ىرحملا خسراتلا نم ل نيتلامو نيتسو ىدحا ةنس ةيردنكسالاب هللا همحر

 يف ةباغراسلا يف ًاطسو هونأ ناكو هرم نم ةعساتلا غلب, نا ىلبق همتأو يركلا نارفلا ظفخ

 ةريبشلا ىربكلا ةينددلا ةسردملا هلخدأ هيلع ةيداب ةءاجلا لياخم ىأر املف قالخالا مراكم

 خيش داج دمح خيشلاك خايشالا راك سو يدع عاش مهاربا خيشلا عماج 1 ماب

 خيشلاو يمفاشلا ميهاربا خييشلاو ىمرسلا مهاربا خيشلاو كاذ ذا ةيردنكسالاب ةيمفاشلا

 :,ةنأف جرخت هيلعو مفتنا هبو ىرشعلا دم خييشلاو ةجافخ قطنملاو لوصالاو ىفاشلا هقف ن
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 قطنف# هتمعن ميظع لع 0 تلدو ه هتك عيد نع هناا تصف يذلا هلل دجللا

 نم ريخ دم ايديس ىلع هللا لصو *« دوجوم لك هل_ضش فرتعاو * دوجولا ناسا هدمح

 ءانعلا لوطو دهملا لذب دعب هعمج ريس ام اذهف دعبو مسو هككو هلا لكي ملعو 5

 سيل ناك ناو وهو ميدنلا هللا دبع ديلا نطولاو رلعلا ديقف تابختنم نم قاشملا كك

 0( ١ نم ةيماسلا هزاكفأ هب تداج ام ىناج يف رح نم ةطقنك هنا الا ليلقلا يغلب

 ةحرت نم كلذ معي اك عايضلا ىديأ هرثك انكد ام ةيدبلا ةسدالا لئاسلاو دعنا

 اهتوعدو تابختنملا هذه عمجم تينتعا دقو باتكلا اذه ردص يف ةنودللا هتاح

 افارتعاو كلدب هل تانكك ةميظعلا هلامعأ تناكاذا ديقفلا ري «مدنلا ةفالس»

 ةنملاو لضفلا نم هل اع

 يناثلاو ةيبدالا لئاسرلا تابختنم لوالا م.سقلا ماسقأ ةطحا ل مسقتتو

 ةيلع تابختنم عبارلاو «ذاتسالا» تابختنم ثلاثلاو «تكتلاو كاكحلار تال

 ةناعاللا ةعمو قيفوتلا ةللابو ةقرفتم تاخاتم ىدالكاو



 ماد ميرتلا ملا ربع ريسلا 26

 3 مدن حاتفلا ديع هقيقش عمج 2

 اكتب

 4 هل ةظوفحم عبطلا ةداعا قوقحو 0

 د ةساثلا ةعبطلا

 14.9١ مغ - 99" :؟ ةنس





 هه ترف +

 ردها ا ل _ 52
 رواولاوةنيفسلانيب ةرخافملايف روجسملا رونتلا 6 8 5
 ةمالسلا نسح ةما ركلا علاط 1 0 :

 ودعلا راثو ودغلا 7 1

 ةلحرلا 0 هيلا ررد 8 0 ش 3 نب 07 1
 عئادبلا رردل عئادولا طن

 بيبحلا ةيلستو بيبالا ةنكالا 6 1 ظ
 بدحاولا دنع دسلا موحرملا ناحل ىلع ةلاسر 00 5 2 3

 ير 8
 معاربأ دما خيشلا 0 نع 6 ةلاسر ه 5 3 ظ ارغلا لذب هازل مند © 3 ع

 يردقمالا 5 0 : 7 59 2 ١
 هئاقدصا ضعبا قوش ةلاسر : هولا . ياللا دوقع يف يملابلا موت هو 0222

 قام لا ةدياكم يف قاسلا ىلع قاسلا يا 73

 هلاقدصا ضل قوتشتةلاسر 75997 ا
 ظ ابلثم ىرخلا لاسر >0
 لئاسولا ضايحو لئاسرلا ضاير ه8 020001

 ناهدالا يزو ناهذالا سز ا/*”

 رخلا ضوخو را ضو ١
 تيكشلاو تيكسلا تايفكيتلا

 ءاك ذالاو ءاهتتلا ىلا نالعا اا

 ا

 ةفيح
 ههدقلا ه1

 يجن رفالاب باص» ىلع يبط ساحب ع9
 حرف يلمع ١

 عاطنالا ةرهس مل

 ( نونف نوذحلا ) ةفيرخم 4
 عماط جاتحم دب يف لهاح جات مك

 ديلقنلا ةلفغ 84

 تاذلل ميلست ةعللأ ةعاجإ 57

 نيرظانتم نيب مكحملا يف ةلاسر ه4
 راكفالا سرادم رامخالا دئارج ١

 راهملا علطامضه ٠

 بابخ اياوزلا يف 5

 هللا ىلع لكتاو هللا دبع نم دخ برم ٠١

 ناسنالا نم ٍلظ شحوتملاب ميلا ةيمست ١
 هيد راخ ثداوح ١١6

 هباوحو تكتلا ىلع ضارتعا 7

 رخلا مالك مالكلا ر> ٠

 ءروهظ كيلع زع ناو قبلا عبنا 6
 تيتو يح ءابطخلا نسلا *٠3

 تارودنم

  0-0ف 5 < 5 2
, / ١ 
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